Sluit u

aan bij ons
Europese Partnerschap en u
krijgt toegang tot een actieve
groep die zich inzet voor de
verbetering van welzijn en
waardigheid van ouderen met
een zorg- of hulpbehoefte
We kunnen al een heleboel
bereiken met kleine veranderingen.
Het WeDO Partnerschap is
bedoeld voor iedere stakeholder
die de levenskwaliteit van
ouderen met een zorg- of
hulpbehoefte wil verbeteren. En
voor iedere stakeholder die door
de implementatie van het EU
Kwaliteitskader voor Langdurige
Zorg wil bijdrage aan meer
efficiënte zorgsystemen.
Het WeDO Partnerschap is een
uitgelezen mogelijkheid om
uw ervaringen te delen en om
toegang te krijgen tot nieuwe,
innovatieve ideeën.

Doe mee!

Waarom meedoen?
Als lid van het WeDO Partnerschap:
• Maakt u deel uit van een Europese
groep van stakeholders die zich inzetten
om de kwaliteit van langdurige zorg aan
ouderen te verbeteren.
• Neemt u deel aan een Europees
online forum over langdurige zorg.
• Kunt u informatie uitwisselen met
andere leden van het Partnerschap
en uw ervaringen delen.

Hoe kunt u mee doen?
• Als u woonachtig bent in één van de 12
landen die meedoen aan het WeDO project,
dan kunt u contact opnemen met de
nationale werkgroep coördinator in uw land.
• Bent u woonachtig in een land dat niet
deelnam aan het WeDO-project dan kunt
u contact opnemen met AGE Platform
Europe. Zij zullen u van informatie voorzien
en ondersteunen om een werkgroep van
stakeholders in uw land te starten en zo deel
te nemen aan het Partnerschap.
• Implementeer het Kwaliteitskader voor
Langdurige Zorg en stuur ons informatie
hoe u dat gedaan heeft.

Wat is WeDO?
Een tweejarig project (2010-2012)
medegefinancierd door de Europese
Commissie, geleid door een stuurgroep van
18 partners uit 12 EU lidstaten.
ÎÎ Doel: opzetten van een duurzaam, open
Europees Partnerschap van Europese,
nationale en regionale/lokale stakeholders
die zich inzetten voor het verbeteren van
de kwaliteit van diensten aan ouderen met
een zorg of hulpbehoefte en hiermee een
bijdrage leveren aan het voorkomen en
bestrijden van ouderenmishandeling.
ÎÎ Twaalf nationale werkgroepen én een
Europese coalitie van zeer diverse
stakeholders hebben actief bijgedragen
aan de resultaten van dit project.
ÎÎ Belangrijkste resultaat: het Europees
Kwaliteitskader voor Langdurige Zorg
en het Europees Partnerschap.

Het Europees
Kwaliteitskader voor
Langdurige Zorg
bevat een lijst van 11 uitgangspunten van
kwaliteit en 7 speerpunten die beschrijven
waar langdurige zorg met kwaliteit aan
moet voldoen. Het streeft naar
ÎÎ Een gedeelde analyse en visie op
langdurige zorg en bewustwording van
de noodzaak om ouderenmishandeling te
bestrijden.
ÎÎ De toename van actieve deelname
van ouderen zelf bij het bepalen van de
noodzakelijke en gewenste diensten.
ÎÎ Ondersteuning bij het ontwikkelen van
rechtvaardige en duurzame oplossingen
van langdurige zorg door het faciliteren
van de uitwisseling van ‘good practices’
nationaal en internationaal.
ÎÎ Stimuleren van betere coördinatie en
uitwisseling van informatie tussen
stakeholders om daarmee de kwaliteit
en efficiëntie van langdurige zorg
te verhogen.
ÎÎ De verbetering van kwaliteit
van langdurige zorg door een
goede balans te vinden tussen
efficiëntie, kostenbesparing en
kwaliteitsverbetering, en de kwaliteit
van leven van ouderen met een zorg- of
hulpbehoefte te verbeteren.

De WeDO website is
er voor u!
Op de WeDO website kunt u
het volgende vinden:
ÎÎ Contact gegevens van de voorzitters van
de nationale WeDO-werkgroepen.
ÎÎ Voorbeelden van kwaliteitsinstrumenten.
ÎÎ Een uitgebreide database van
‘good practices’.
ÎÎ Een online methode voor een
participatieve benadering met tips
en ideeën.
ÎÎ Een samenvatting van de ervaringen van
de nationale WeDO-werkgroepen.
ÎÎ Een forum waar u kunt discussiëren met
de andere leden van het Partnerschap.

En nog veel meer:
Bezoek www.wedo-partnership.eu
en meldt u gratis als lid van het
WeDO Partnerschap !

Deze publicatie werd medegefinancierd door
de Europese Commissie. De auteur is als enige
verantwoordelijk voor de inhoud en de Europese
Commissie wijst elke aansprakelijkheid af voor
het eventuele gebruik van de informatie
uit deze publicatie.

Contact:
Voor Belgie:
Belgian Ageing Studies
www.ouderenbehoefteonderzoeken.be
Liesbeth.de.donder@vub.ac.be
Voor Nederland:
ANBO
Houttuinlaan 3
3447 GM Woerden
info@anbo.nl met als onderwerp ‘WeDO’
of
AGE Platform Europe
Rue Froissart, 111
B-1040 Bruxelles
Tel. +32 2 280 14 70
Email info@age-platform.eu
(with the reference ‘WeDO partnership’)

www.wedo-partnership.eu
NL

