Formulier voortgang dialoogvoorstellen

Datum: 28-6-2018

Naam voorstel

L15 Positieve gezondheid voor laaggeletterden
Naam trekker(s)

Bibliotheek

Contactpersoon vanuit gemeente: Stefan Staartjes
Heeft verbinding met:
(andere dialoogvoorstel(len) of bestaande activiteiten/voorzieningen noemen)
Dialoogvoorstel Promotie positieve gezondheid / inclusie, volksgezondheid en onderwijsbeleid.
Aanvullende voorwaarden vanuit gemeente (gesteld bij financiering/besluitvorming):
Opdracht bij besluit clusteroverstijgende afweging: Pilot starten. Uitdaging om op zoek te gaan naar alternatieve
financiering en participatie. Vanaf 2020 meenemen in inkooptafel Algemeen Toegankelijk.

Doelstellingen (beschrijf in grote lijnen de doelen en successen)
Wat willen we bereiken (wanneer is het geslaagd)?
Doel is om inwoners een stap te laten maken naar een betere gezondheid en welbevinden, ongeacht hun niveau
van laaggeletterdheid. Ook wordt beoogd dat professionals hun informatie beter afstemmen op mensen die

Wat hebben we (al) bereikt (successen)?
In maart was de thema maand over slaap. Centraal stond:
Circa 200 inwoners hebben de activiteiten in deze maand bezocht. De bibliotheek en gezondheidscentra vonden
dit succesvol. Daarom wordt deze samenwerking voortgezet door jaarlijks 1-2 thema maanden te organiseren.
November thema voeding en voorjaar 2019 thema rouw/verlies. Andere partijen uit het sociaal domein /
nog een te groot woord om hieraan te verbinden, maar de samenwerking is gestart.
Prestaties (beschrijf in grote lijnen de activiteiten)
Wat wordt er gedaan?
1. In het jaar 2018 worden twee onderwerpen behandeld
activiteiten georganiseerd en kennis/middelen gedeeld);
2. In 2018 staat er een verbindingsstructuur tussen de bibliotheek, gezondheidscentra, Sigma, de
gemeente en eventuele andere logische partners per thema
Wat is er al gedaan?
Thema maand in november over voeding wordt nu voorbereid door bibliotheek in samenwerking met
gezondheidscentra. Lokale partijen als NSG, Sigma, Voedselbank, diëtisten uit Nijkerk en Hoevelaken, worden
ook betrokken. Planning is in september het gezamenlijk programma rond te hebben. Het stichting Lezen en
Schrijven wordt gekeken hoe de groep mensen die laaggeletterd zijn, beter bereikt kunnen worden.
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Financiële informatie L15 Positieve gezondheid voor laaggeletterden
Totale geschatte
kosten
2018:

Bijdrage gemeente
2018:

10.750

Cofinanciering door:

2018: Rijnbrink-bibliotheek
innovatiegelden
2019:
2019: 10.750
2019: Mogelijk nog Rijnbrinkbibliotheek innovatiegelden
Hoe wordt gefinancierd als gemeente niet meer (financieel) bijdraagt:
Vanaf 2020 wordt dit meegenomen in de inkooptafel Algemeen Toegankelijk

Wat heeft het tot nu toe
gekost
2018: alle gegevens
zijn nog niet binnen
2019:
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