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Ha mensen,
Ook al hebben de meeste organisaties het werkplan al bij VWS ingediend, Dit is de tijd dat veel
organisaties op een rijtje zetten welke specifieke activiteiten ze het komende jaar willen verrichten.
Daarbij komt ook de vraag in beeld bij welke activiteiten we de samenwerking met elkaar kunnen
zoeken.
Vanuit het project MIND in beweging geef ik graag wat suggesties mee om in het activiteitenplan op te
nemen, Het zijn ideeën die zorgen voor een groter bereik of maken dat je dingen efficiënter kan
organiseren. Mogelijk had je er zelf al aan gedacht, maar mogelijk brengen we je zo ook op een mooi
idee. Enkele suggesties daarom:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Themabijeenkomsten
Lokaal of regionaal over onderwerpen die de eigen club overstijgen via je eigen concept of in de
vorm van een nog te ontwikkelen MIND-café
MIND-familiedag
Na het succes van dit jaar is er geen twijfel over: volgend jaar komt er wéér zo’n dag! Jouw
organisatie haakt dan toch zeker ook/weer aan?
Scholingsbijeenkomsten
Voor eigen vrijwilligers én die van (een) collega-organisatie(s)
Regionale lobby
Programma’s van Regie in de regio en van het Schakelteam bieden kansen om onze wensen aan
te kaarten bij de gemeente. Samen optrekken is wel zo efficiënt
Profilering van je eigen organisatie
Op de website, de agenda, of andere media van MIND
MIND in de eigen organisatie
Agendeer MIND binnen je eigen organisatie! Wat kan MIND voor ons betekenen? Gaan we de
MIND ook in onze naam voeren? En hoe dan?
MIND Family (of hoe we het dan ook gaan noemen)
Zou ons bereik niet enorm toenemen als we onze generieke informatie samenbrengen in digitaal
platform?
MIND-onderzoek
MIND heeft al een referentenpanel waar veel van jullie achterban aan meedoet. Zelf worden jullie
vast ook vaak benaderd met verzoeken om deel te nemen aan een onderzoek. Dan moet je zo’n
onderzoeksvoorstel wel goed kunnen screenen. We kunnen kijken of we de MIND
referententraining (i.s.m. PGOsupport) ook voor onze vrijwilligers kunnen gebruiken!
MIND-voorlichting
We geven allemaal voorlichting bij instellingen, hulpverleners, opleidingen en nascholing. Hoe
mooi is het als een stuk van de coördinatie hiervoor door MIND kan worden opgepakt?

