
Community of care 

Manifest

Gelijke kansen Verbinding Diversiteit Ontwikkeling

Methodiek

Betrokken partijen

Het manifest dient als stip aan de horizon waar de Community of Care Midden-Gelderland naartoe werkt. 
Het beschrijft de vier essentiële waarden en bijbehorende ambities voor mensen in de regio ten aanzien van 

gezondheid en welzijn richting 2030.

Onze uitgangspunten 

1.  Waardering en oog voor de inwoner, hun behoefte en vraag 
staat centraal

2.  Gezamenlijke doel én de gedeelde waardes van (partijen in) 
de regio worden voorop gesteld, door elkaar de hand te reiken 
over de grenzen van eigen organisaties heen, kwaliteiten te 
verenigen en veiligheid om daarnaar te handelen. 

Doelen:
1. Gezondheidsverschillen 

terugdringen. 
2. Iedereen ervaart 

perspectief t.a.v. eigen 
gezondheid en die van 
naasten

1 2 3 4

De community of care is een nieuwe 
samenwerking tussen partijen die zich inzetten 

voor gezondheid en welzijn van inwoners van regio 
Gelderland Midden. Partijen die allen afzonderlijk 

goede dingen doen rond preventie, maar die 
ervan overtuigd zijn dat ze door hun krachten te 

bundelen, het samen nog beter kunnen.

Er wordt gebruik gemaakt van de reframing methode in projecten en de principes van Population 
Health Management in het netwerk. Kernelementen van de reframing methode zijn: verbinden op 
basis van waarden en uitgaan van een gewenst toekomstbeeld om los te komen van de kaders.

Van beleid naar praktijk

Groeiend netwerk: >40 partners, veel expertise in het netwerk
• Meerdere lopende projecten/initiatieven (o.a. 2diabeat, regiobeeld jeugd, 

monitor kwetsbaren, redesigning GLI’s)
• Aantal projecten/initiatieven in opzet (o.a. stoppen met roken)

• Learning community met tweewekelijkse bijeenkomsten als vliegwiel
• Traject rond een strategische agenda en governance wordt verdiept 

en verder vormgegeven

Wens ontstaan om gezamenlijk vanuit het programma 
GO! (gezond Onderweg, een leefstijlinterventie voor 
Kinderen met overgewicht) te kijken hoe zowel het 
netwerk als de kennis en ervaring op het gebied van 
een preventieprogramma breder kan worden ingezet. 

2019: 

2019: 

Eind 2020:

Nu:

Meerdere lopende projecten. De behoefte aan 
faciliteren van de community en
opstellen van randvoorwaarden wordt versterkt.

Manifest met vier waarden en ambities naar 
2030 ontstaan, zie www.communityofcare.nl 

Tijdens COVID-19 is de community vanaf april
2020 wekelijks bij elkaar geweest
en is een actieve lerende community m.n. op
tactisch-operationeel niveau aan de slag gegaan
met een aantal acute vraagstukken. Deze sluiten
goed aan bij de brede doelstelling van de
community en hebben meer draagvlak gecreëerd
en de behoefte vanuit het veld verduidelijkt.

2019 – begin 2020: 

2020

Manifest

Voor goede zorg en gezondheid dichtbij

en vele anderen

 

Rol Proscoop 

  Strategisch: management netwerkbureau samen 

met preventiemanager Ziekenhuis Rijnstate, in 

afstemming met stuurgroep: Uitvoering primaire 

proces, Communicatie in- extern,  Portfolio 

management, Connectie buitenwereld, Regisseur 

netwerk. 

 Tactisch: Ondersteuning coalities/initiatieven, 

kennisdelen, initiëren, innoverend

3.  Oprechte aandacht en 
nieuwsgierigheid in inwoners en 
elkaar 

4. Toekomstige uitdagingen rond 
het brede begrip van (positieve) 
gezondheid 

Doelen:
1. Het realiseren van 

verbindingen tussen 
zorg en welzijn op 
alle maatschappelijke 
niveaus 

2. Verrijken sociale 
basis infrastructuur in 
leefgemeenschappen 

3. Bijdragen aan gezonde 
leefomgevingen en 
-gemeenschappen 

4. Aanmoedigen gezonde 
keuzes 

Doelen:
Nastreven van een 
cultuur waarin: 
1. inclusiviteit 

(verschillende culturen, 
genderbeleving) 
en handelen vanuit 
eigen behoefte wordt 
gekoesterd.

2. inwoners eigen regie 
kunnen voeren op 
eigen gezondheid en 
gezonde(re) leefstijl, 
met toegankelijke 
ondersteuning 

3. men voldoende 
vertrouwen/veiligheid 
ervaart om hulpvragen 
te kunnen stellen 
en serieus wordt 
genomen 

Doelen:
1. Ontwikkelen  gezond-

heidsvaardigheden van 
mensen 

2. Doorbreken negatieve 
gezondheidspatronen 
en aanleren gezonde 
patronen 

3. Tegenstrijdige 
gezondheidskennis 
tegengaan 

4. Navigeren in het 
zorgstelsel/relationele 
vaardigheden 

De kern-partners (stuurgroep) van dit
samenwerkingsverband (GGD, Menzis,
Gemeente Arnhem, Onze Huisartsen en Rijnstate)
hebben in samenwerking met vele partijen 
(waaronder Adviesraad Arnhem, WZW, Proscoop, 
WUR, HAN, Amphi, Het Groene Brein, Gelderse
Sportfederatie en MEE Gelderse Poort) een eerste 
stap gezet naar nauwere samenwerking. Doel van
deze samenwerking was om te komen tot nieuwe
manieren van (samen)werken aan de hand van
vernieuwende interventies, die samen met burgers
op wijkniveau worden ontwikkeld, en bijbehorende
nieuwe manieren van financieren op het gebied
van preventie, welzijn en gezondheid. Dit heeft
geleid tot Community of Care Midden-Gelderland.

Voor 2020 – 2022 hebben de kernpartners zich
gecommitteerd aan het doorontwikkelen en 
borgen van dit samenwerkingsverband.

Terug naar het overzicht

Community anker

https://www.communityofcare.nl/over-toolkit

