	
  
Format Good Practices & Ideas
GENERO is het netwerk voor ouderenzorg voor de regio Zuidwest-Nederland. Het netwerk is in 2008 gestart
vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) om de zorg voor ouderen met complexe hulpvragen te
verbeteren. Good Practices & Ideas voor zorg en ondersteuning van (kwetsbare) ouderen zijn bijeengebracht, om
van elkaar te leren en inspiratie op te doen voor de praktijk van ouderenzorg en -welzijn. GENERO voert ook drie
transitie-experimenten uit om samenhang, kwaliteit en betaalbaarheid van ouderenzorg te verbeteren: Even
buurten, Ketenzorg Ouderen Walcheren, Zorgprogramma voor Preventie en Herstel. www.erasmusmc.nl/genero.

Eerdere beschrijvingen van innovaties vindt u op www.erasmusmc.nl/genero
Een ingevuld format kunt u toesturen aan: smilde@pallashrc.com
(alleen volledig ingevulde formats en kwalitatief goede beschrijvingen worden in behandeling genomen)

[Titel innovatie]
Domein: Opleiding – Preventie – Signalering – Technologie – Voorlichting – Wonen – Welzijn – Zorg
[maak een keuze uit een of meer domeinen]
Regio:
Zuid-Holland (plaats/regio) – Noord-Brabant (plaats/regio) – Zeeland (plaats/regio) – Nederland
[maak een keuze of geef de juiste regio aan]

Achtergrond / Doel
[tekst, maximaal 150 woorden]

Aanpak
[tekst, maximaal 250 woorden]

Resultaten (eventueel)
[tekst, maximaal 100 woorden]

Praktisch overzicht
Organisatie
Specifiek(e) doel(en)
Doelgroep
Ontwikkeling
Uitvoering en
rolverdeling
Sinds wanneer in
praktijk
Resultaten tot nu toe
Reacties van de
doelgroep
Financiering
Randvoorwaarden
voor implementatie
Succesfactoren en
belemmerende
factoren

[naam organisatie(s)]
[noem een of meer concrete doelen]
[beschrijf een of meer doelgroepen]
[noem de organisatie(s) die de innovatie ontwikkelde(n)]
[geef aan welke rollen organisaties/afdelingen/zorgverleners vervullen]
[geef aan sinds wanneer de innovatie in praktijk is en/of geef de planning
van de ontwikkeling/uitvoering aan]
[beschrijf resultaten en ervaringen]
[beschrijf reacties specifiek van de doelgroep(en)]
[beschrijf hoe de financiering was tijdens de projectfase en als mogelijk
ook hoe de structurele financiering is]
[noem de randvoorwaarden op basis van de ervaring met ontwikkeling en
uitvoering]
Succesfactoren:
• [tekst]
• [tekst]
Belemmerende factoren:
• [tekst]

Contactperso(o)n(en)
Website

• [tekst]
[Naam] (e-mailadres); T: [eventueel telefoonnummer]
www.website.x
www.website.x

Voeg eventueel hieronder beeldmateriaal in (foto, verduidelijkend schema, afdruk webpage etc.)
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