
De uitbouw van dit

gezondheidsplatform berust op

vrijwilligers.

Samenzorg is op dit moment op zoek

naar mensen die

onze communicatiecirkel willen

versterken. 

 

Beste zorgverleners, zorgvragers en sympathisanten,

Eerst en vooral bedankt dat je je reeds aansloot bij ons netwerk!

Volgens de laatste cijfers staat de teller op 1593 leden waarvan 993

zorgverleners.

Met het einde van 2022 en de start van 2023 in zicht wil Samenzorg graag

toelichten wat het voorbije jaar bereikt werd en tevens vooruitblikken naar

het aankomende jaar.

Het platform Samenzorg kwam tot stand in februari 2022 om zorgverleners

die naar alle aspecten van de mens kijken met elkaar te verbinden en om

een netwerk uit te bouwen waar zorgvragers en zorgverleners elkaar

kunnen vinden. Op die manier wil Samenzorg een volwaardig holistisch
netwerk neerzetten waar de zorg afgestemd is op de behoeften van de

zorgvrager met aandacht voor ieder mens in zijn totaliteit. Dit kan o.a. door

het zelfhelend vermogen van de mens te erkennen, te stimuleren en te

ondersteunen. Om dit te bereiken biedt Samenzorg op de website een kaart

aan waarop verschillende zorgverleners binnen talrijke beroepscategorieën

te vinden zijn in uw regio. Bovendien bouwde Samenzorg een

telefoondienst uit om zoekende zorgvragers nog beter te helpen een

geschikte zorgverlener te vinden. Deze zoekfunctie en het bijhorende

dispatchsysteem is slechts één onderdeel van het platform Samenzorg. In

volgende nieuwsbrieven zal telkens een beroepsgroep in de kijker geplaatst

worden. Zorgverleners die zich geroepen voelen hun beroepsgroep voor te

stellen, mogen zich melden via nieuwsbrief@samenzorg.nu.

Een volgende belangrijke pijler is informatie en educatie. Samenzorg wil

mensen inspireren en aansporen om hun welzijn en gezondheid in eigen

handen te nemen. In de nieuwsbrieven zullen er voortaan holistische

gezondheidstips aangeboden worden. Op regelmatige basis zullen

momenten georganiseerd worden waarop we mekaar live kunnen

ontmoeten en we met elkaar kunnen verbinden. Zo vonden er in 2022 reeds

twee bijeenkomsten plaats te Wiekevorst. Op 24 augustus was dat

eveneens het moment waarop de fusie met Openzorg bekend werd

gemaakt. Op 18 november vond dan de tweede samenkomst plaats.

Blokkeer alvast in jullie agenda vrijdag 27 januari voor de eerste live

bijeenkomst van 2023. Deze zal doorgaan in CC DE MUZE in Meise van

19u tot 22u30.

Een hoogtepunt in 2022 was het allereerste Samenzorg Event in september

waarvoor jullie massaal langskwamen om Matt Hudson te horen spreken.

Dit leverde Samenzorg ook een vermelding op in het interview van Matt

Hudson dat verscheen in het tijdschrift “Psychologies”.

Een derde ambitie van Samenzorg is om integere wetenschap in de

wereld te zetten en de “Evidence Based Practice” op te waarderen. De

eerste voorzichtige stappen in dit domein werden in 2022 gezet met de

bedoeling om in 2023 aan zorgvragers meer degelijke en betrouwbare

informatie ter beschikking te stellen.

De inloophuizen en samenzorghuizen zijn de laatste pijlers die

Samenzorg gerealiseerd wil zien. Een gezond mens kan immers alleen

maar bestaan in een gezonde samenleving. De doelstellingen rond

verbinden en holistische zorgverlening komen hierin opnieuw sterk aan bod.

Hierover zal in de loop van 2023 verder gecommuniceerd worden.

GEZOCHT

Hiervoor zoekt Samenzorg mensen die willen helpen met websitebeheer,

schrijven van nieuwsbrieven, onderhouden van de sociale media, opmaken van

een lexicon van alle beroepsgroepen, coördineren van de telefoondienst en

helpen organiseren van live bijeenkomsten en events. Voor dit laatste zijn er

geschikte locaties nodig waarin 50 tot 100 personen kunnen samenkomen.

Verder kunnen we nog ondersteuning gebruiken voor onze telefoondienst,

administratie, ICT en Finance.

Wil je ons team versterken of wil je helpen geschikte locaties te vinden, neem

dan contact op via nieuwsbrief@samenzorg.nu 

Wil je op de hoogte blijven van alle projecten en nieuwtjes, volg ons dan zeker

op facebook via https://www.facebook.com/Samenzorgvzw en linkedIn via

https://www.linkedin.com/company/samenzorg-nu/posts/?

feedView=all&viewAsMember=true. 

Samenzorg wenst iedereen een mooi einde van 2022 en een goede start van

2023. Hopelijk tot binnenkort! 
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