PURPOSE CASE
Betekenisvol resultaat:
1. Impact maken wij om ouders weer in hun kracht te zetten en
zich veer-krachtige ouder te laten voelen.
2. Waardevolle workshops/informatie
bijeenkomsten/trainingen voor doelgroepen.
3. Ketenpartner - ondersteunen van professionals in hun werk
om onze ervaringsdeskundigheid onderdeel te laten zijn van
hun programma's.

Continuïteit

Consequenties

Vooralsnog blijven richten op 3 pijlers. Concreet maken en
aandacht naar:
- ouders
- inhoudelijk vorm gaan geven aan
informatiebijeenkomsten/workshops
- ketenpartner, samenwerking ziekenhuizen, psycho-sociaal
medewerkers ondersteunen.

Als er geen invulling wordt gegeven dan blijven ouders
ongehoord en niet erkend in hun gevoel.
Daarnaast zijn overige doelgroepen niet in staat om de
ervaringsdeskundigheid en de meerwaarde van deze
deskundigheid in combinatie met professionaliteit mee te
nemen.

Partners

Middelen

Waardering

* Ziekenhuizen
* TOP therapeuten
* Arbo-artsen/uwv artsen

1. Podium (met name zelf creëren)
2. Strategie en business plan
3. Website
4. Leaflet en visitekaartjes
5. Social Media
SERIEUZE GELIJKWAARDIGE
GESPREKSPARTNER ZIJN!

1. Individuele begeleiding levert geld
2. Voorlichting/informatie levert geld
3. Bijdrage?
4. Ambassadeurs? Nog benoemen!
5. vanuit gemeente aanspraak doen op
preventie gelden

Waarde

Doelgroepen

Vanuit ervaringsdeskundigheid en
professionaliteit een passende
interventie kunnen bieden voor de
betrokken doelgroep. De betrokken
doelgroep (ouder of zorgprofessional
verder kunnen helpen)

1. Ouders
2. Werkgevers/Arbodiensten, etc.
3. Zorgprofessionals die met deze
doelgroep te maken hebben vanuit hun
functie
4. Ziekenhuizen

Gezamenlijke ambitie
De wens om preventieve nazorg te bieden aan ouders die geen 'roze wolk' hebben gekend. Onze ervaring vanuit het moederschap
(prematuriteit onder de 32 weken) en onze ervaring als professional (Esther als HR-manager en Ilona als gezinshulpverlener, IPG`er)
hebben we samen gebundeld. Vanuit meerdere perspectieven zijn wij breed inzetbaar. Als begeleider/coach voor jou als ouder, voor
jou als werkgever, voor jou als professional.
Inbreng

Ilona:
ervaringsdeskundigheid op het gebied van prematuriteit, dysmaturiteit, impact van broertje/zusje
professional binnen de hulpverlening
professional binnen de gezinssystemen
verschillende opleidingen gericht op de interactie tussen ouder en kind
trauma-interventies inzetten met behulp van mindful exposure
SKJ-geregistreerd

Esther:
Ervaringsdeskundigheid op het gebied van prematuriteit, moeilijk zwanger worden en miskramen.
Professional op het gebied van coachen en begeleiden van mensen.
Professional op het gebied van organiseren van workshops en bijeenkomsten.
Professsional als procesbegeleider/trainer bij bijeenkomsten.

Intenties

Ilona:
preventieve nazorg bieden aan alle ouders die geen "roze wolk" hebben ervaren. Normaliseren dat er vele gevoelens bewust en
onbewust je leven tijdelijk kunnen beinvloeden op het moment dat je ouder wordt. Helemaal wanneer de verwachting anders is
gelopen.
Esther:
Vanuit eigen ervaring met vroeggeboorte van tweeling nu andere ouders willen begeleiden in het verwerken van een vroeggeboorte.
Maar ook in een bredere context mbt begeleiding en informatievoorziening naar zorgprofessionals en betrokken doelgroepen.

