Werkplan 2020
Doelstelling

Activiteit

Korte omschrijving

Thema

Looptijd/

(Samenwerkings)partners

Resultaten

frequentie

Bewustwording
en/of participatie
bevorderen,
informeren
en kwaliteit
bevorderen

Toegankelijkheid
vergroten

Schoolvoorlichting

Basisschool kinderen krijgen een interactief
programma over leven met beperkingen.
350 leerlingen per jaar

Voorlichting

20 x p.j.

basis scholen,
patiëntenorganisaties.

10 scholen en 350 ll.
Bewustwording op jonge
leeftijd.

Scootmobieloefendagen

Theorie en praktijk les door instructeur voor
scootmobielrijders. 25 deelnemers per keer

Cursusdag, signaleren,
ontmoeting en uitwisseling

2x p.j.

Veilig Verkeer Nederland
afd.Deventer. Scootmbobielverenigng de Deventer
Stokvisrijders en Gemeente.

25 mensen leren veiliger
rijden en leggen contacten

Hoorcafe, bijeenkomsten 3x per jaar.

Vertegenwoordigers informeren over de
beperkingen en mogelijkheden van gehoor
beperkingen.

Signaleren, ontmoeting,
voorlichting en uitwisseling

3 x p.j.

Symposium – Vervoer

Voorlichting en ontmoeting Wmopashouders, gemeente, aanbieder en
uitvoerders. 100 deelnemers per keer

Signaleren, ontmoeting,
voorlichting en uitwisseling

1x p.j.

Spreekuur voor persoonlijk advies
over de Wmo, ondersteuning bij
keukentafelgesprekken e.d.

Helpdesk - Telefonisch, op kantoor of via de
mail en social media

Voorlichting en advies
over wonen, zorg, welzijn,
werk en vervoer.

continu

Eigen vrijwilligers,
ervaringsdeskundigen

Informeren en signaleren

Arbeidsmarkt,
werkervaringsplaatsen

Onderzoek laten doen naar belemmeringen
en kansen werkervaringsplaatsen. Met
werkgevers de toegankelijkheid van de
arbeidsmarkt bespreken.

VN-verdrag
Toegankelijkheid
en Meedoen

continu

DKW+gemeente+MKB

Al in de planfase adviseren,
preventief aanpassen
betere B.T.B

Bereikbaarheid Toegankelijkheid en
Bruikbaarheid van openbare
gebouwen en de openbare ruimten

Sport en bewegen

Iedereen Actief

Voorlichting en overleg, (gevraagd en
ongevraagd)adviseren bij (ver)bouw- en
herinrichtingsprojecten, openbare toiletten,
App Ongehinderd, Dementie vriendelijke
omgeving e.d. Nationale Week van de
Toegankelijkheid.
Vrijetijd en recreatie bevorderen

Belangenbehartigen

Deelnemen aan projecten zoals
Talenten benutten, Iedereen Actief,
Vrijwilligers College en Platform

Bijeenkomsten bijwonen, aandachtspunten
en ervaringen uitwisselen, samenwerking
zoeken

Mensen leggen contacten
en worden meer
zelfredzaam in het
Meedoen
Gemeente en PlusOV,
chauffeurs en pashouders.

Bijdragen aan de kwaliteitsverbetering gebruik Wmovervoer.

Gemeente,
Woningbouwcoöperaties,
Projectontwikkelaars. VAC en
ASDD, Saxion studenten.

Incidenteel
Samenwerken, uitwisselen

Sportploeg Deventer

Preventie, gezondheid

VCD, MEE, Raster, Platform I.Z
Sportploeg Deventer, Bartimeus,
St.Hoormij, PlusOV, Welzorg.

Elkaar versterken, kracht
van de stad, Meedoen
bevorderen.

Informele Zorg, ReizigersPlatformPlusOV, klantenoverleg Welzorg.

Deelname aan overleggen
Adviesraad Sociaal Domein
Deventer, en cluster mensen met
een beperking.

Stukken lezen, vergaderen, adviseren,
achterban bezoeken en aanspreken,
signaleren.

Voorbereiden en uitwerken met andere
organisaties of ambtenaren

Hele sociale domein

Continu

Alle bovenstaande thema’s

2x p.j. en
zo nodig
op
afspraak.
continu

Overleg met wethouder,ambtenaren
en politiek
Stukken lezen, uitwisselen met andere
belangenbehartigers in de regio
Deelnemen aan lokale en regionale
bijeenkomsten over inkoop en
aanbestedingen
Organisatie Fooruit

Sociale Domein thema’s
Zoals hulpmiddelen,
vervoer, inkoop Wmo e.d.

ASDD, Gemeente, Wijkwinkel,
sociale teams en
belangenbehartigers uit de
Regio

Advisering en inspraak in
beleid en uitvoering van
Wmo taken in/door de
Gemeente

Gemeente, aanbieders en
andere belangenbehartigers in
de regio.

Kennis en netwerk.

Deskundigheidsbevordering door
cursussen, workshops en
bijeenkomsten

SWOT project met bestuur en werkgroep,
Landelijke dagen bezoeken. Gezamenlijke
vergaderingen bestuur, werkgroep en
andere organisaties.

Vrijwilligers- en Wmogerelateerd

Continu

VCD, Zorgbelang, Ieder(In),, MEE

Versterken en continueren
Interne organisatie

Vrijwilligersbeleid

Individuele Vrijwilligersovereenkomst,
voortgangsgesprekken e.d.
Vrijwilligers stimuleren actief te zijn en zich
te ontwikkelen

Werk, zingeving

Continu

VCD, Cluster Vrijwilligers ASDD

Omzien naar elkaar,
activering van personen
Groepsvorming, meedoen
en erbij horen

ICT investeren en onderhouden

Gebruik van digitale agenda, e-mail,
One Drive en Website

Toekomst gericht werken

continu

Daxis-ICT

Blijven aansluiten met
“netwerk”

