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1.

Over BeterOud

Het consortium BeterOud is een samenwerkingsverband dat niet alleen voor, maar vooral samen
met ouderen werkt. Aandacht voor de verschillende aspecten van het leven van ouderen vinden
we belangrijk. Daarom bestaat het consortium uit partijen die al die verschillende invalshoeken en
werkvelden vertegenwoordigen. Na afloop van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO),
toen BeterOud definitief op eigen benen kwam te staan, heeft het consortium zich grondig
geheroriënteerd op de toegevoegde waarde van deze partijen. Het consortium bestaat nu uit de
volgende organisaties.
➢ Ouderenorganisaties NVOG, KNVG en KBO-PCOB vertegenwoordigen de ouderen zelf.
➢ Brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland brengt het perspectief van sociaal werkers in.
➢ Het landelijke ROS-Netwerk zet zich in voor de verspreiding en implementatie van landelijk en
regionaal ontwikkelde kennis van effectieve samenwerkingservaringen met geïntegreerde
ouderenzorg in de wijk en regio. Belangrijke focus daarbij is de verbinding met de
eerstelijnszorg.
➢ Woningbouwcorporatie Habion brengt het perspectief van wonen in.
➢ Kenniscentra Movisie en Vilans hebben veel ervaring met verzamelen en verspreiden van
kennis. Movisie is een belangrijke vindplaats voor kennis voor welzijnswerkers en Vilans voor
werkers in de langdurende zorg.
➢ LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) wil ervoor zorgen dat
iedereen kan meedoen aan kunst en cultuur. Als partner in het meerjarenprogramma Lang
Leve Kunst hebben zij veel kennis en ervaring opgedaan over cultuurparticipatie door en voor
ouderen.
➢ Laego is de vereniging van kaderhuisartsen ouderengeneeskunde.
➢ Stichting Educatie Zorg en Welzijn organiseert veel bijeenkomsten en brengt een netwerk in
met kansen voor verbinding en verspreiding.
➢ Kenniscentrum Sport levert praktische en wetenschappelijke kennis over sport en bewegen.
Sport en bewegen heeft een positief effect op fit en gezond oud te worden, helpt bij het
langer zelfredzaam zijn en om te blijven participeren in de samenleving.
➢ ActiZ is de branchevereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg
en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd. Met zo’n 380.000 medewerkers
biedt het zorg en ondersteuning aan circa 2 miljoen cliënten.
➢ InEen versterkt, vernieuwt en verbindt de eerste lijn en behartigt de belangen van de
georganiseerde eerste lijn.
Dit werkplan beschrijft de ambities en doelen van BeterOud en de activiteiten die het consortium
in 2019 wil uitvoeren.
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2.

Resultaten 2018

➢ De Raad van Ouderen is geïnstalleerd.
➢ Vier BeterOud-producten kwamen beschikbaar:
o Toetsingskader: meetlat die aangeeft wat ouderen zelf belangrijk vinden
o Wie is Wie (om het netwerk van ouderen in beeld te brengen)
o E-learning Spil in de wijk
o Het themateam transmurale zorg heeft twee leergemeenschappen georganiseerd.
Lees meer op www.beteroud.nl/doe-mee-leergemeenschap-transmurale-zorg
➢ Het themateam diversiteit heeft onder leiding van Pharos en onder de vlag van BeterOud
bijeenkomsten georganiseerd in het kader van de Leergemeenschap Culturele Diversiteit.
o Het themateam vitaal en zelfstandig heeft vier korte films opgeleverd van innovatieve
vormen van dagbesteding te vinden op www.beteroud.nl/nieuws-video-innovatievedagbesteding.
➢ Het themateam lokaal samenwerken heeft producten opgeleverd die te vinden zijn op
o www.beteroud.nl/lokaal-samenwerken-ouderenzorg
➢ Twee bijeenkomsten voor groepen ouderen georganiseerd over preventie(maatregelen) en
de manier waarop je hierover kunt communiceren.
➢ Kenniscentrum Sport en ActiZ hebben besloten om zich aan te sluiten bij de binnenring van
BeterOud.
➢ InEen participeert in de buitenring.
➢ Pharos heeft besloten om zich uit de buitenring terug te trekken. Pharos is van mening dat
BeterOud goede thema’s heeft gekozen. Pharos heeft een aantal uren ter beschikking om het
Consortium te adviseren op het thema diversiteit.

3.

Ambitie en uitgangspunten

Ambitie
BeterOud ambieert dat ouderen hun leven zo zelfstandig en waardevol mogelijk kunnen blijven
leiden, ook als zij afhankelijk worden van zorg of ondersteuning. We maken daarbij gebruik van
het gedachtegoed van positieve gezondheid, waarbij het niet meer gaat om de aan- of
afwezigheid van ziekte, maar om het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en
sociale levensuitdagingen om te gaan en daarbij zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Daarnaast
hebben we oog voor de voorwaarden en generieke belemmeringen voor individuele ouderen om
die regie ook daadwerkelijk in te vullen. Tot slot kijken we op een genuanceerde en realistische
manier naar het ouder worden, omdat we af willen van stereotypen die ofwel de positieve ofwel
de negatieve kanten van ouder worden benadrukken.
Binnen het consortium BeterOud zetten ouderen, professionals en organisaties zich samen in om
deze ambitie te realiseren. We hebben daarbij een:
➢ agenderende rol naar (onder andere) beleid, praktijk, financiers en ouderen zelf over wat
actuele vraagstukken zijn;
➢ verbindende rol door ouderen, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals uit verschillende
werkvelden bij elkaar te brengen, zodat zij hun kennis en ervaring delen en concreet
samenwerken;
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➢ inspirerende rol door goede en vernieuwende voorbeelden in kaart te brengen, te onderzoeken wat werkt en deze kennis landelijk te verspreiden, zodat die optimaal wordt benut.
Als consortium hebben we dus geen rol als belangenbehartiger. Deze rol kan wel door de
individuele partners opgepakt worden, maar niet onder de vlag van BeterOud.

Uitgangspunten
Bij al onze activiteiten hanteren we de volgende uitgangspunten:
1. Ouderenparticipatie
Wat vinden ouderen zelf belangrijk als het gaat over wonen, welzijn, zorg? Wat zijn nou echt
waardevolle verbeteringen? Er is niemand die deze vragen beter kan beantwoorden dan ouderen
zelf. Hiervoor benutten we de Raad van Ouderen, de acht regionale ouderendelegaties en
ouderen vanuit de aangesloten ouderenorganisaties.
2. Samenhang
Een belangrijke sleutel voor het realiseren van onze ambitie is samenhang in de geboden
ondersteuning. Hierbij gaat het om aandacht voor alle verschillende aspecten van het leven van
ouderen. Dit betekent optimale afstemming tussen informele en formele zorg, welzijn, sport,
cultuur, tussen disciplines en werkvelden, tussen thuis en de zorgorganisatie.
3. Diversiteit
Niet alle ouderen zijn gelijk, aandacht voor diversiteit is altijd nodig. We zijn hierbij extra alert op
bepaalde groepen met beperkte gezondheidsvaardigheden gezien het grote verschil in
levensverwachting. Denk aan laaggeletterden, oudere migranten en ouderen met een lage Sociaal
Economische Status (SES).
4. Aanvullend
Als BeterOud willen we vooral aanvullend zijn op wat er allemaal al gebeurt om de kwaliteit van
leven van ouderen te verbeteren. Dit is een belangrijk criterium voor het wel of niet oppakken van
een nieuwe activiteit. Als er al een mooi initiatief is, zoeken we waar mogelijk verbinding. We
kunnen verspreiden, verrijken en ondersteunen bij de implementatie. De consortiumpartners
brengen hun kennis over andere activiteiten en programma’s actief in.

4.

Wat is kenmerkend voor de BeterOud-aanpak?

Kenmerkend voor de BeterOud aanpak is:
➢ Multidisciplinaire insteek op vraagstukken rond ouderen die je niet alleen kunt oplossen.
➢ Betrokkenheid van ouderen: ‘niets over ons zonder ons’.
➢ Lerende aanpak op landelijk niveau: BeterOud faciliteert het regionale en landelijke leren en
werkt samen met beleid, praktijk, ouderen en onderzoek.
➢ De kennis is goed onderbouwd. We verzamelen praktijkkennis over wat werkt en maken daar
gebruik van als de kennis beperkt beschikbaar is.
➢ Niet verbonden aan één beleids- of onderzoeksprogramma rond ouderen, maar overstijgend
en duurzaam netwerk.
Werkplan 2019 consortium BeterOud

4

5.

Focus BeterOud 2019

In 2019 ligt de focus van BeterOud op het ontwikkelen en verder brengen van goede initiatieven
gericht op thuiswonende ouderen. Initiatieven die passen bij de ambitie, de uitgangspunten en
onderstaande thema’s. De Raad van Ouderen wordt vanuit BeterOud ondersteund.
Wij sluiten aan bij de drie levensfases van ouderen, zoals dat is geformuleerd in het
Toetsingskader: de meetlat van de ouderen.
1. De fase waarin ouderen gezond zijn en zich voorbereiden op de toekomst.
2. De fase waarin ouderen zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen. In een veilige en sociale
buurt, waar problemen tijdig worden gesignaleerd.
3. De fase waarin de gezondheid achteruitgaat, er sprake is van opname in het ziekenhuis en
waarin zorg thuis nodig is.
Dat leidt tot 3 hoofdthema’s en een aantal subthema’s:
1. Langer thuis (subthema’s: vitaal en zelfstandig, preventie, wonen, cultuur- en
sportparticipatie, zingeving);
2. Zorg en ondersteuning (subthema’s: lokaal samenwerken, maatwerk, vroegopsporing);
3. Van opname naar (t)huis en van thuis naar verpleeghuis (thema transmurale zorg).
We werken vanuit de leidraad BeterOud 2019 (zie bijlage 1) en maken op basis van casuïstiek - die
wordt ingebracht in ons overleg - een overzicht van de activiteiten.
Raad van Ouderen
➢ Niet praten óver ouderen, maar mét ouderen. Dat is een belangrijk uitgangspunt van het Pact
voor de Ouderenzorg. Om daar invulling aan te geven heeft minister Hugo de Jonge BeterOud
gevraagd een Raad van Ouderen (RvO) op te richten.
➢ De Raad van Ouderen adviseert het ministerie van VWS en andere partijen die actief zijn in de
ouderenzorg en vraagt aandacht voor relevante thema's. De raad bestaat uit 11 ouderen die
actief zijn in de 8 regionale ouderendelegaties en 3 landelijke ouderennetwerken (KBO-PCOB,
Pensioenkoepel KNVG/NVOG en ouderen migrantennetwerk NOOM), die samen een breed
netwerk van ouderen vertegenwoordigen.
➢ De RvO is onafhankelijk en wordt ondersteund door een coördinator ouderenparticipatie van
BeterOud. Deze coördinator is de ‘linking pin’ tussen de regionale ouderendelegaties, de RvO,
VWS, het consortium BeterOud en andere relevante stakeholders.
De RvO heeft als hoofddoel om met de betrokkenen van het Pact voor de Ouderenzorg,
waaronder VWS, mee te denken over hoe ondersteuning en zorg voor ouderen het beste
vormgegeven kan worden. De Raad komt regelmatig bij elkaar en richt zich op:
o het agenderen van actuele en relevante thema's vanuit het perspectief van ouderen;
o meedenken over de richting en inhoud van de verschillende programmaonderdelen van
het Pact voor de Ouderenzorg;
o het uitbrengen van adviezen (gevraagd en ongevraagd) over actuele vraagstukken rond
ondersteuning en zorg voor ouderen;
o het leggen van de verbinding met de regionale achterbannen.

Werkplan 2019 consortium BeterOud

5

6.

Wat biedt BeterOud

BeterOud biedt initiatieven die aansluiten bij onze ambitie en uitgangspunten het volgende:
➢ een netwerk van organisaties met toegang tot kennis en een netwerk van ouderen;
➢ leergemeenschappen op de bovengenoemde thema’s op eigen initiatief en op verzoek;
➢ het ontwikkelen van handzame tools;
➢ een verspreidingskanaal online: website en social media + groot bereik via onze
achterbannen;
➢ een afstemmingsgremium voor landelijke ontwikkeltrajecten rond ouderen;
➢ agendering van de mensvisie die terugkomt in persoonsgerichte zorg en positieve
gezondheid;
➢ regionale en landelijke conferenties;
➢ een Raad van Ouderen in verbinding met de regionale ouderendelegaties.

7.

Communicatie

De ambitie
Vanaf 2016 hebben we stelselmatig gecommuniceerd over BeterOud om professionals en
georganiseerde ouderen te laten weten én zien waar BeterOud voor staat (kennis) en te
stimuleren om zelf in beweging/actie te komen (gedrag).
In 2019 ligt de nadruk op het scherper profileren van de aanpak van BeterOud en de nieuw
geformuleerde thema’s. We brengen daarbij de kracht van BeterOud duidelijk voor het voetlicht:
in gezamenlijkheid (met ouderen, professionals en kennisinstituten) werken we over de grenzen
van verschillende disciplines heen. In 2019 werken we toe naar de volgende groei op onze online
kanalen:
➢ Aantal sessies op https://beteroud.nl: van 177.354 in 2018 naar 200.000
➢ Gemiddelde sessieduur van 1.47 in 2018 naar: 02:00
➢ Pagina’s per sessie: van 1.95 naar 2,1
➢ Facebookvolgers: van 1473 naar 1800
➢ Twittervolgers: van 2034 naar 2200
➢ Nieuwsbriefabonnees: van 6470 naar 6800

Activiteiten
Vilans voert de volgende activiteiten uit:
➢ Regie voeren op de communicatieondersteuning bij de verschillende thema’s van BeterOud.
➢ Onderhouden van de reguliere communicatiemiddelen van BeterOud: de website, sociale
media en de e-mailnieuwsbrief die maandelijks verschijnt.
➢ Stelselmatig benutten van de communicatiekanalen van de consortiumpartners voor
berichtgeving over BeterOud.
➢ Interne communicatie: van het consortiumoverleg maken we een e-mailbericht met de
belangrijkste besproken punten dat we rondsturen naar de bij BeterOud betrokkenen.
➢ De nieuwe website is in het eerste kwartaal 2019 gereed. De consortiumpartijen worden
zichtbaarder: door expliciete vermelding op de website, maar ook door hun
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communicatiekanalen waar mogelijk te benutten voor berichtgeving over BeterOud en,
andersom, de BeterOud-kanalen voor hun berichtgeving. Zo ontstaat wisselwerking.
➢ Na oplevering van de vernieuwde website organiseren wij een bijeenkomst met de partners
van BeterOud om de samenwerkingsaanpak op de website met elkaar aan te scherpen en
afspraken te maken over de uitvoering. Een uitgewerkte rol van de accounthouders van de
verschillende thema’s maakt hier deel van uit.
➢ We ontwikkelen nieuw informatiemateriaal nadat de website is vernieuwd.
➢ We coördineren de ‘inkoppertjes’: tips voor preventie die worden ontwikkeld in 2019 door
KNVOG/NVOG.
Daarnaast is BeterOud verantwoordelijk voor de communicatie over de activiteiten van de Raad
van Ouderen. KBO-PCOB is hierin de kartrekker en werkt hierin samen met Movisie en Vilans.

8.

Uitbouw consortium en verbinding met andere initiatieven

We zetten vooral in op het goed verbinden van kennis, kunde en het netwerk van bestaande
partners. De inzet is er niet op gericht om het aantal deelnemers in het consortium uit te breiden.
Wel is het belangrijk om aandacht te hebben voor ‘de verbinding met’ of ‘de verhouding tot’
andere partijen en initiatieven. Zo wordt voorkomen we dat we dingen dubbel doen of langs
elkaar heen werken.
De partners in BeterOud hebben als taak om relevante activiteiten en programma’s te signaleren
en deze in het consortium in te brengen zodat we onze verdere koers kunnen bepalen. Zo kunnen
we aanvullend zijn op initiatieven die er al zijn. Tegelijkertijd willen we onze doelgroepen helpen
hun weg te vinden in allerlei informatie en initiatieven en voorkomen dat er onnodig allerlei
nieuwe platforms worden opgericht. Door lopende initiatieven te labelen als of te koppelen aan
BeterOud, kunnen we meer impact realiseren en ons bereik vergroten.
Met de volgende partijen en initiatieven nemen we in 2019 contact op of zetten we in op meer
verbinding.

Ouderendelegaties
Via de Raad van Ouderen zal BeterOud in verbinding blijven met de 8 ouderendelegaties in de
regio. Samen met de coördinator van de RvO maken we afspraken over de samenwerking.

Regionale netwerken
In februari 2019, na de vaststelling van het werkplan, plant de voorzitter een telefonische
afspraak met de operationele samenwerkingsverbanden om afspraken te maken over de
verbinding in 2019.

Mijn volgende hoofdstuk
Het consortium BeterOud en de actiegroep ‘Mijn volgende hoofdstuk’ hebben een
gemeenschappelijke doelstelling. Daarom vinden we het belangrijk dat beide initiatieven elkaar
versterken. Goede afstemming en elkaar vroegtijdig informeren is daarvoor noodzakelijk. De
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leden van het bestuur van het consortium en de leidende mensen van de actiegroep nemen de
verantwoordelijkheid om dit gestructureerd vorm te geven. Concreet betekent dit het volgende:
➢ Twee keer per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd met twee bestuurders van het
consortium BeterOud, twee vertegenwoordigers van het consortiumoverleg en de leidende
mensen van de actiegroep. In deze bijeenkomsten informeert men elkaar over de plannen en
de bereikte resultaten. Daar waar nodig worden afspraken gemaakt om de verbindingen te
versterken en effectiever te maken.
➢ Het Consortium BeterOud en de actiegroep ‘Mijn volgende hoofdstuk’ verwijzen positief naar
elkaar in hun actieve communicatie, zoals op de website en in de nieuwsbrieven.
➢ In de operationele activiteiten met bezoekers van beide initiatieven (bijvoorbeeld congressen
of evenementen) wordt wederzijds een podium geboden voor communicatie. Deze
activiteiten worden vroegtijdig aangekondigd. De organiserende partij van de operationele
activiteit beslist hoe het podium gebruikt kan worden door de ander.

Congres Nieuwe generatie ouderen(zorg)
BeterOud is partner van het landelijke congres ‘Nieuwe generatie ouderen(zorg)’ dat op 27
november 2019 weer wordt gehouden. Een mooi podium om onze ambities en activiteiten voor
het voetlicht te brengen. Hilde van Xanten zal dit jaar in de programmacommissie deelnemen
namens BeterOud.

ZonMw
Bij ZonMw lopen diverse programma’s die aansluiten bij de ambitie van BeterOud, bijvoorbeeld
Memorabel en het programma Langdurende zorg en ondersteuning. We zoeken in overleg met
ZonMw naar mogelijkheden voor verbinding met deze programma’s. Het idee bestaat om
regelmatig te overleggen met vertegenwoordigers van ZonMw en het consortium. Hierin nemen
Movisie en Vilans het voortouw.

RIVM en GGD
RIVM en GGD beheren een dossier over ouderen op de website www.loketgezondleven.nl. Dit is
vooral bedoeld voor gemeenten en GGD-instellingen. Doelstelling is om waar mogelijk naar elkaar
te verwijzen.

Dementiezorg voor Elkaar
Begin 2017 is het programma ‘Dementiezorg voor Elkaar’ gestart. Dit programma heeft als doel
om in vier jaar tijd te werken aan persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning voor
mensen met dementie en hun naasten. Het programma heeft een nieuwe website ingericht onder
andere om kennis voor professionals te verspreiden.
CROW
CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie. CROW bedenkt slimme en praktische oplossingen
voor vraagstukken over infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer in Nederland. In
2018 heeft CROW een inventariserend onderzoek gedaan naar de kennisbehoefte rond het
behoud van mobiliteit van ouderen. Ook in 2019 zal CROW een rol blijven vervullen op dit thema.
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Programma Meer Veerkracht Langer Thuis van FNO
Met het programma ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’ wil FNO alleenstaande, thuiswonende
ouderen met een beperking in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig en op een prettige manier
thuis te wonen. Dit programma heeft als doel een beweging op gang te brengen die op termijn
een duurzaam effect heeft op de veerkracht en kwaliteit van leven van deze groep. In 2019 zal het
programma eindigen. Het programma wil de ontwikkelde kennis duurzaam verspreiden en de
resultaten borgen.

9.

Interne organisatie

Deelname aan het consortium BeterOud kan in twee vormen. Op basis van gewenste mate van
betrokkenheid, inzet en invloed kunnen partijen plaatsnemen in de zogenoemde binnen- of
buitenring.
Alle deelnemende partijen:
➢ delen beschikbare kennis;
➢ zetten hun netwerk en communicatiekanalen in;
➢ vervullen een ambassadeursfunctie voor BeterOud.

Buitenring
De partijen in de buitenring dragen geen verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de
uitvoeringsorganisatie. De buitenringpartijen betalen contributie, de hoogte is afhankelijk van de
omzet van de organisatie. De binnenringpartijen bepalen samen waar het beschikbare budget aan
besteed wordt. Partijen in de buitenring hebben geen beslissingsbevoegdheid over besteding van
middelen en invulling van het jaarplan.

Binnenring
De partijen in de binnenring dragen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de continuïteit van
de uitvoeringsorganisatie en de uitvoering van de daarbij horende lopende activiteiten, zoals
beschreven in dit werkplan. Elk van deze partijen levert een substantiële inzet. De omvang van de
inzet is afhankelijk van de draagkracht van de organisatie. De ambitie is dat elke partij naar
draagkracht aan de activiteiten meewerkt. De partijen in de binnenring bepalen samen op welke
activiteiten en thema’s het komende jaar wordt ingezet. Partijen in de binnenring hebben ook een
inspanningsverplichting om financiële middelen te generen voor de activiteiten binnen BeterOud.

Taken en verantwoordelijkheden
Als consortiumpartijen in de binnenring zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren
van de gestelde doelen en geplande activiteiten in dit werkplan. Wel is er één persoon of partij
aangewezen als voorzitter en kartrekker. In 2019 is dit Marjan Hurkmans van Vilans.
Rollen en taken van de voorzitter:
➢ initiëren en plannen van overleggen;
➢ zorgdragen voor een agenda en eventueel bijbehorende stukken;
➢ voorzitten van vergaderingen;
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➢ taken die worden genoemd in de samenwerkingsovereenkomst, bijvoorbeeld toetreding
nieuwe partners;
➢ herkenbaar aanspreekpunt naar buiten;
➢ bewaker van het overzicht en de verbinding.
Daarnaast neemt iedere partij verantwoordelijkheid voor een of meer onderdelen uit dit
werkplan. (Zie ook hoofdstuk 5).
Tot slot kunnen deeltaken of aandachtsgebieden worden belegd bij partijen of individuen.
Voorbeelden hiervan zijn:
➢ eerste contact met mogelijk nieuwe partners: Hilde van Xanten (Movisie) en Marjan
Hurkmans (Vilans);
➢ eerste contact voor regionale netwerken en initiatieven: Franca van Rosmalen (ROS-netwerk).

Overleg
Maandelijks komen de vertegenwoordigers van de binnenringpartijen bij elkaar voor de
programmacoördinatie. Doel van dit overleg is:
➢ monitoren van voortgang en realiseren doelen en ambitie;
➢ waar nodig aanjagen en bijsturen;
➢ toezien op samenhang tussen activiteiten en initiatieven binnen BeterOud;
➢ toetsen of gewerkt wordt volgens onze uitgangspunten;
➢ bepalen van strategie.
Alle partijen in de binnenring zijn maandelijks vertegenwoordigd door een vaste persoon of een
vervanger die goed op de hoogte is van de stand van zaken. Ervaring heeft geleerd dat veel
wisselingen tot vertraging leidt, omdat discussies opnieuw gevoerd moeten worden wanneer er
andere personen aan tafel zitten. Dit willen we dan ook voorkomen.
Buitenringpartners zijn welkom bij het consortiumoverleg, maar dan wel structureel met een
vaste contactpersoon. Ook kunnen zij ervoor kiezen incidenteel aan te sluiten, wanneer er voor
hen relevante thema’s worden behandeld. Dit laatste gaat in overleg met de voorzitter die de
agenda opstelt, op initiatief van de binnenringpartners of van de buitenringpartner zelf.
Daarnaast worden waar nodig inhoudelijke overleggen gepland over thema’s of deeltaken. Waar
nodig kunnen voorstellen uit deze groepen ter besluitvorming worden voorgelegd aan de andere
partners in de maandelijkse overleggen.
Tot slot is er minimaal één keer per jaar een overleg of bijeenkomst waarbij ook de bestuurders
van de consortiumpartners aanwezig zijn. Ook de communicatiewerkgroep komt met regelmaat
bij elkaar (zie hoofdstuk 7, Communicatie).
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Bijlage 1

Leidraad aanpak BeterOud 2019

Deze leidraad is opgemaakt op basis van het gesprek dat we op 10 januari 2019 tijdens de
werkbijeenkomst hebben gevoerd. We gaan komend jaar met deze leidraad aan de slag en
ontwikkelen dit verder.
Onze persoonlijke toetssteen
Hier krijgt het consortium energie van:
➢ resultaatgericht
➢ als het ergens toe leidt
➢ uitvoering geven aan plannen
➢ samen met ouderen
Waar zakt de energie van weg?
➢ traagheid
➢ besluiteloosheid
➢ herhaling van zetten
➢ jeukwoorden
Laden van het merk Beter Oud
We willen in 2019 het merk BeterOud laden. Daarvoor stellen we drie opties voor. Deze opties
scherpen we aan op basis van de casuïstiek en inhoudelijke besprekingen van projecten en
initiatieven tijdens ons overleg.
Optie 1:
Een partner heeft een initiatief dat past binnen een van de bovenliggende thema’s. De partner
deelt dit in het overleg of via de mail maar pakt dit zelf op. De uitwerking van het product of
project vindt plaats onder de eigen naam, BeterOud biedt het verspreidingskanaal.
Optie 2:
Partners werken samen aan het project onder merknaam BeterOud omdat het project over
meerdere domeinen gaat. Toegevoegde waarde is meer bereik en verdere ontwikkeling. In de
publicatie wordt vermeld: ‘Onder de vlag van BeterOud’.
Optie 3:
Partners ontwikkelen een nieuw product. Een partner deelt zijn ideeën over projecten (eigen
jaarplannen, interessante fondsen of subsidie) in het consortium. Er wordt gekeken wie mee
doen. Partners werken de plannen samen uit en onderzoeken wie financieel kan bijdragen. Op het
product komt de merknaam BeterOud.
Het laden van het merk BeterOud kan ook in activiteiten die de partnerorganisaties vanuit hun
eigen werkplan of taken verrichten, zoals:
➢ in gesprekken met collega’s van de eigen organisatie en van samenwerkingspartners, door het
consortium BeterOud te noemen en te betrekken;
➢ in presentaties en workshops het consortium meenemen door te laten zien wat we doen.
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Algemene afspraken BO 2019
➢
➢
➢
➢
➢

Kijk wat je toch al doet en waar de koppelingen met BeterOud liggen.
Niet te veel beleidsmatige projecten.
Werk vanuit de vraag van onze doelgroepen.
Als zaken te vaag zijn, niet doen!
Gebruik het consortium om op ideeën te komen en te verbinden: de inhoud voorop! Hierdoor
kunnen we producten ontwikkelen.
➢ Ontwikkel een BeterOud-blik vanuit onze ambitie, de potentie van BeterOud, opschaling en
door projecten te verbinden.
We blijven deze leidraad ontwikkelen op basis van gesprekken over concrete projecten en
initiatieven. Laat projecten en initiatieven naar ons toekomen!
Vervolg consortiumoverleg
➢ Voor het bespreken van proceszaken rond BeterOud neemt de voorzitter het initiatief om een
half uur voorafgaand aan het overleg te vragen of ten minste 2 vertegenwoordigers van de
partners kunnen meedenken en -besluiten. Besluiten worden op papier meegedeeld aan de
partners, zij kunnen hier via de mail op reageren. Bij verschil van mening wordt het
geagendeerd in de eerstvolgende vergadering. Proceszaken zijn bijvoorbeeld verzoeken om
partnerschap en/of verbinding met BeterOud, vragen rond de website en afspraken over de
binnen- en buitenring.
➢ Nadruk in het overleg ligt op de inhoud. Dit doen we door nieuwe initiatieven en projecten in
te brengen en te bespreken aan de hand van de volgende vragen:
1. Wat is het initiatief waar je onlangs mee gestart bent of waarmee je binnenkort gaat
starten?
2. Is het iets nieuws of is het een vervolg op 2018?
3. Waarom past het project binnen BeterOud?
4. Wat is de positie van BeterOud binnen het project? (Zie daarvoor bovenstaande opties bij
‘Laden van het merk BeterOud)
We zijn samen verantwoordelijk voor een aantrekkelijke agenda. Om de spirit erin te houden
wisselen we af in locatie.
Werkplan
Het werkplan is een groeidocument en zal in de loop van het jaar aangepast worden.
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