DIGIDAGBESTEDING.NL
Dit is een zelfvullend platform, voor het delen dagbestedings materiaal voor de gehandicaptenzorg in
‘corona tijd’. Dit platform is ontstaan vanuit de groep VG innovators.

Principe zelfvullend platform:
Het platform is gebouwd en gefaciliteerd door de Ideeënfabriek en wordt gevuld door de groep
deelnemende professionals. Dit is een continu proces waarbij het platform steeds verder wordt
ontwikkeld en aangevuld.
Doel van het platform:
Samen faciliteren we een groep mensen om zich te redden met dagbesteding in Corona-tijd,
namelijk:
1.
2.
3.

Professionals uit dagbesteding,
Cliënten die normaal gesproken gebruik maken van dagbesteding,
Hun netwerk/mantelzorgers die nu moeten omgaan met nieuwe omstandigheden in de
thuissituatie en mogelijk een rol kunnen/moeten spelen in dagbesteding van de cliënt

Onderbouwing van de keuze voor dit platform:
We leven op dit moment in ‘coronatijd’: een tijd vol onzekerheid/onduidelijkheid.




We weten niet hoe deze tijd gaat verlopen en wat er gebeurt met ons nadat de coronagolf
voorbij is. Alles wat zeker was, is nu onzeker.
We weten niet hoe lang de periode gaat duren. Een periode waarin we niet op de ‘‘normale’’
manier dagbesteding kunnen verlenen. Mogelijk moeten we een andere manier van
aanbieden lang gaan volhouden.
We kunnen ziek worden, maar we willen wel continuïteit van de dagbesteding kunnen
waarborgen.

Dit soort platforms is een vorm van samenwerken passend bij de situatie in coronatijd:




Het is flexibel: het groeit mee met de tijd, met de situatie waarmee we moeten dealen
Het blijft passend: de inhoud groeit mee met de behoeftes van de gebruiker
Beheer is minder kwetsbaar doordat de hele groep beheert (1 beheerder kan ziek worden en
dan zou het platform stil komen te liggen)

Bouwers zijn:
Roy Milders van De Ideeënfabriek en Mathilde Pelder van InteraktContour. Zij zorgen voor een goed
werkend platform.

De vullers:
De groep ‘vullers’ vult het platform, deels vanuit eigen kennis en expertise, en deels met kennis en
tips die ze ophalen uit cliëntencontact.
Waarom kunnen alleen professionals berichten plaatsen en niet de cliënten en hun netwerk?
Door alleen professionals berichten te laten plaatsen, helpen we de cliënten en hun netwerk, door
op basis van hun expertise in te schatten welke informatie bruikbaar is, passend bij de doelgroep en
passend bij de omstandigheden. En ze helpen om de informatie te ordenen.
Lezers/bezoekers zijn:



Cliënten (die normaal gesproken gebruik maken van dagbesteding) en hun
netwerk/mantelzorgers.
Collega’s van de dagbestedingen van zowel de eigen organisatie als andere organisaties die
dagbesteding bieden.

Zij kunnen het platform bezoeken via de link: www.digidagbesteding.nl

Promotie van het platform:
De kracht van dit platform wordt groter naarmate het aantal geplaatste berichten groeit en de
berichten door veel mensen worden gelezen en gebruikt. Dus iedereen mag op alle kanalen (intern
en extern) de link delen: www.digidagbesteding.nl

Aanmelden als vuller (alleen voor professionals):
De bouwers beheren een lijst met organisaties van de VG innovatorgroep.Alle medewerkers die hun
werkmail gebruiken, kunnen zich aanmelden.
Je kunt je op 2 manieren aanmelden als vuller:
1.

2.

Een collega, die al vuller is, nodigt je via het platform uit door te klikken op ‘Uitnodigen’
(onder je profielfoto of het gekleurde rondje met je initiaal, of helemaal onderaan het
platform in de voettekst).
Via de link www.digidagbesteding.nl kom je op het platform. Recht bovenin het scherm
kan je jezelf aanmelden via de knop ‘inloggen’.

Staat je organisatie nog niet op de lijst, neem dan contact op met hallo@digidagbesteding.nl
(dit geldt ook voor organisaties die niet deelnemen aan de VG innovator groep).

Doorontwikkeling van platform Digidagbesteding.nl:
De inhoud van het platform Digidagbesteding.nl moet kunnen meebewegen met de omstandigheden
waarmee we moeten dealen, daarom kan de groep vullers de inhoud (de thema’s en berichtjes)
blijven aanpassen. Feedback geven kan via: ‘tips en verbeteringen’ in de voetbalk, of via het thema
‘verbeteringen digidagbesteding.nl’.
Mogelijke optie voor doorontwikkeling:
Er kan een afgeschermd deel gevormd worden voor professionals. Dat kan handig zijn voor het delen
van beroepsinformatie die je niet wilt delen met cliënten. Denk aan tips m.b.t. aanpak, vormen van
programma’s, methodieken ed.). En het afgeschermde deel kan handig zijn in verband met het
afstemmen en samenwerken m.b.t. het ontwikkelen van nieuw materiaal.

Informatie over de VG innovators:
https://vginnovators.nl/

Contact:
Vragen over de werking van het Platform:
hallo@digidagbesteding.nl
Vragen aan de bouwers:
Mathilde Pelder: m.pelder@interaktcontour.nl.

