Werkplan Langenboomse Zorg Centraal 2017 (LZC)

Doelstellingen 2017
Gebaseerd op onze missie en visie:
Missie
De vereniging Langenboomse Zorg Centraal streeft na dat de inwoners van Langenboom zo lang mogelijk thuis of in ieder geval in het eigen dorp
kunnen blijven wonen. De initiatieven richten zich op welzijn en zorg en dragen bij aan de verbetering van de leefbaarheid.
Visie
Langenboomse Zorg Centraal richt zich primair op de doelgroepen ouderen en alle andere dorpsgenoten met een ondersteuningsbehoefte. Dat de
Langenboomse bewoners zoveel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving, maar ook hun eigen verantwoordelijkheid oppakken. Dat zij bereid
zijn iets voor een ander te betekenen.

A.
Activiteiten
Wij willen in Langenboom de leefbaarheid bevorderen door rekening te houden met de wensen en behoeften van de leden van onze vereniging en
de overige inwoners.
Voor 2017 gaan we onze Diensten en Activiteiten verder vormgeven om daarmee nog meer dorpsbewoners te bereiken.
De activiteiten bestaan uit vier hoofdzaken tw.:
1.
Het Ontmoetingspunt d’n Inloop
2.
Informatiepunt
3.
Diensten
4.
Thema-avonden
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1.
Het Ontmoetingspunt d’n Inloop
Ad 1. Het Ontmoetingspunt organiseert drempel lage ontmoetingsactiviteiten op de tijden dat d'n Inloop haar openingstijden
heeft. Daarnaast wordt regelmatig de mogelijkheid geboden. (tot het bereiden van) eten om gezamenlijk te nuttigen.
Er blijkt veel belangstelling te zijn naar en behoefte aan het leren omgaan met digitale media. Daarom wordt er tijdens d’n
Inloop ruime gelegenheid geboden in de vorm van ad hoc ondersteuning en van basale computercursussen.
Doelstellingen 2017:
- Continuering van bovenstaande
- Onderzoek naar mogelijkheid van regelmatig eetpunt
- Onderzoek naar behoefte aan beweegactiviteit

Resultaat 2017:
- Toename van bezoekers van d’n Inloop
- Haalbaarheid van eetpunt en beweegactiviteit onderzocht

2.
Informatiepunt
Ad 2. D’n Inloop heeft behalve een ontmoetingsfunctie ook de functie om bezoekers wegwijs te helpen maken antwoord te vinden op hun vragen
op gebied van zorg en welzijn.
Doel voor 2017:
. Een vast en voor iedere Langenboomer toegankelijk Informatiepunt in de vorm van een vast computer (met printer).
. Waar nodig en mogelijk worden gebruikers wegwijs gemaakt om zelfstandig gebruik te (leren) maken van dit informatiepunt.
Resultaat 2017:
- Het informatiepunt is gerealiseerd
- Gebruikers informatiepunt beoordelen toegankelijkheid en (informatie)effectiviteit positief. gebruikers geven
3.
Diensten
Ad 3. Diensten van LZC.
De Langenboomse Zorg Centraal vereniging biedt de mogelijkheid voor hulp:
3.1.
Bij kleine klussen in/rondom huis.
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3.2.
3.3.
3.4.

Voor het lenen van hulpmiddelen en gereedschap.
Voor hulp bij boodschappen doen. Voor hulp op gebied van gezelschap, sociale contacten.
Voor alle vragen over (ondersteuning bij) mantelzorg.

Doel voor 2017:
- Onderzoek naar effectiviteit en indien nodig bijstellen van de Diensten
- In gebruik name en beheer van duo-fiets als aanbod bij de leenbank
Resultaat 2017:
- Conclusies uit onderzoek naar effectiviteit leveren tenminse een verbeteractie op
- Duo-fiets blijkt in behoefte te voorzien!
4.
Thema-avonden
Ad. 4 Thema-avonden.
Uitgangpunt bij elke themabijeenkomst:
4.1.1. Interactief: informatief maar ook in gesprek met elkaar
4.2.
Ook andere zintuigen worden aangesproken
4.3.
Voor inhoud en vormgeving wordt samenwerking gezocht met experts-organisaties
4.4.
Zoveel mogelijk gericht op alle Langenboomers
4.5.
Kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van opkomst en in houd
Samen met onze leden kiezen we actuele thema’s op gebied van welzijn en zorg.
Streven is tenminste 1 à 2 x per jaar een themabijeenkomst te organiseren.
Doelstellingen 2017:
2 thema-avonden met als thema resp.:
- Positieve gezondheid
- Jeugd en gezin
Resultaat 2017:
- Tenminste 50 deelnemers per thema-avond
- Thema-avonden worden door deelnemers (zeer) positief gewaardeerd
- Op iedere themabijeenkomst komt een vervolg(actie), zoals bijv. de werkgroep mantelzorg die ontstond na de themabijeenkomst ‘mantelzorg’
- Thema-avonden leveren nieuwe leden op
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B.
Communicatie
Alle activiteiten worden ondersteund met een Communicatieplan ten behoeve van:
- Interne communicatie: onze leden op de hoogte houden van de ontwikkelingen en activiteiten van de LZC (Mail;
Nieuwsflits; Flyers; websitepagina’s)
- Extern: ook met onze (nog) niet leden willen wij communiceren om hen van nut en noodzaak van LZC te overtuigen (’t Torentje; de Neije krant;
folders, LOM)
- Ledenwerving:
Doel 2017:
- Evaluatie van de effectiviteit van onze communicatie
- Ledenwerfactie gekoppeld aan de thema-avond

C.
Samenwerking
Voor het realiseren van de doelstellingen is Samenwerken een voorwaarde.
- Met de Zorgcooperatie/-verenigingen in Mill en Sint Hubert.
- Met de gemeente Mill en Sint Hubert.
- Op regionaal niveau: LZC speelt een voortrekkende rol in het Platform Noord Oost Brabant bestaande uit collega-Zorgcooperatie.
- Met sociaal kernteam, met opbouwwerkster en wijkverpleegkundige in het bijzonder.
- In Langenboom met verenigingen die zich ook met leefbaarheid, welzijn en zorg bezighouden zoals KBO, vrouwenvereniging(VVL),
basisschool, dorpsraad, SWOM.
- De welzijnsorganisatie Sociom heeft een werkgroep Dagbesteding waar een bestuurslid van Langenboomse Zorg Centraal zitting in heeft.
Doel 2017:
Intensivering van samenwerking met bovenstaande organisaties om onze doelstellingen te helpen realiseren
Resultaat 2017:
- Mede-organisatie van werkconferentie Platform Noord Oost
- Deelname aan tenminste 10 relevante lokale en regionale netwerkbijeenkomsten
- Netwerkcontacten leveren tenminste een nieuwe of verbetering van een bestaande dienst op.
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D.
Organisatie en bedrijfsvoering
Intrinsiek aan een vereniging is de organisatiestructuur. De Langenboomse Zorg Centraal heeft een bestuur en kent werkgroepen. Het bestuur kent
een platte organisatiestructuur. De leden van het dagelijks bestuur bereiden de vergaderingen van het algemeen bestuur voor.
De bestuursleden kennen een taakverdeling. Zij zijn bestuurlijk aanspreekbaar voor werkgroepen die zij leiden. (Zie onder ad 3 Diensten de
verdeling)
De Langenboomse Zorg Centraal kent de werkgroepen Mantelzorg en Ontmoetingspunt. Aan beide werkgroepen nemen vrijwilligers actief deel.
Doel in 2017:
- Continuering vruchtbare samenwerking met vrijwilligers
- Verdieping in de taakverdeling en houden van bijeenkomsten voor bestuur en vrijwilligers
- Onderlinge samenwerking bevorderen binnen de werkgroepen.
Resultaat 2017:
- Krachtige werkgroepen die optimaal zelfstandig werken
- Bijeenkomsten van het bestuur, de werkgroepen en gezamenlijke ontmoetingen.

E.

Financiële paragraaf:

Bovenstaande werkplan wordt in de begroting voor 2017 financieel onderbouwd. Zie volgende pagina.
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versiedatum 21 februari 2017

CONCEPT BEGROTING LZC 2017
Behorende bij werkplan 2017
UITGAVEN
Post

Omschrijving

A
A.1

ACTIVITEITEN
Ontmoetingspunt
- laagdrempelige inloop
- computerondersteuning
Informatiepunt
- digitale vraagbaak voor zorg en welzijn

A.2

A.3

A.4

Bedrag
3.500

- computerconfiguratie
Diensten
- klussendienst
- leenbank hulpmiddelen en gereedschap
- boodschappenservice
- mantelzorgondersteuning
Thema-avonden
- positive gezondheid
- jeugd en gezin

huur, koffie enz. D'n Inloop

250

onderhoud, licenties en gebruiksartikelen

500

stelpost; nader te bepalen aan de hand van uitwerking van de diensten

1.500

subtotaal
B

Toelichting

twee avonden/thema's per jaar met externe ondersteuning

5.750

COMMUNICATIE
- interne communicatie

800
actieve ledenwerving, inwonersavonden, ledenvergaderingen,
website enz.
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- externe communicatie

website, PR, nieuws- en dagbladen

C

SAMENWERKING
- lokale verenigingen mbt leefbaarheid, welzijn en zorg
- sociaal kernteam en ketenpartners
- Platform NOB collega coöperaties
- gemeente Mill en Sint Hubert

600

D

ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING
- beheer en administratie
- bestuur en vrijwilligers

300
700

- ontwikkeling bestuur en vrijwilligers
- afronding

800
50
subtotaal

kantoorkosten, papier- en drukwerk, KvK, bankkosten enz.
vergaderingen AB en DB, bijeenkomsten vrijwilligers (huur De Wis,
consumpties enz.)
coaching en training
1.850

TOTAAL UITGAVEN

9.000

INKOMSTEN
Post

Omschrijving

001
003
005

Subsidie
Contributie
Fondsen en sponsoring

Bedrag

Toelichting

6.000
3.000
PM

TOTAAL INKOMSTEN

structureel (jaarlijks) subsidie van de gemeente
geraamd 150 leden x € 20,00
te onderzoeken in 2017
9.000
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