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De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Naar aanleiding van de presentatie hebben de raadsleden een aantal vragen.
Mw. Schipper zegt dat met de methode “voort” ook andere onderwerpen mogelijk zijn. Waarom is voor het onderwerp mantelzorgers gekozen? Ook vraagt zij
naar de mogelijkheid dat mantelzorgers zelf meedoen?
Mevrouw De Wit zegt dat dit onderwerp in een enquête door verschillende partners is genoemd. Daarnaast is dit een pilot. Het onderwerp moet daarom wel
behapbaar zijn.
De doelgroep van mantelzorgers zal wel worden bevraagd in de workshops,
maar zal geen deel uitmaken van het innovatieteam.
De heer Maijer vraagt of de raadsleden de presentatie toegestuurd kunnen krijgen en waar meer informatie over de methode te vinden is?
Mevrouw De Wit zegt dat zij de presentatie en de website van “voort” via de
griffie aan de raadsleden zal doen toekomen.
Mevrouw Schipper doet het verzoek om in de pilot ook mantelzorgers mee te
nemen die partners of familie in een verpleeghuis hebben. Deze mantelzorgers
worden extra belast met reistijd.
Mevrouw De Wit zegt dat dit zal worden meegenomen.
De heer Vernie vraagt of er meer kan worden gezegd over het programma
“voort”? Op welke wijze worden bijvoorbeeld de verschillende fases van het
programma in het onderwerp vormgegeven?
Mevrouw De Wit zegt dat er vijf fases zijn: vertrekken – ontdekken – ontwikkelen – reflecteren – terugkeren. In deze vijf stappen worden verschillende workshops beschreven. In de beginfase wordt breed verkend en worden onderzoeken verzameld. Daarna wordt de doelgroep bevraagd en wordt in het kernteam steeds de informatie, die is opgehaald, gereflecteerd. Via deze fases
wordt de business case in stappen nader geconcretiseerd.
De heer Vernie vraagt of de workshops volgens een vastgesteld format worden
gehouden of ontstaat het format vanuit de behoefte in de pilot? En is er achtergrondinformatie te lezen over het programma “voort”?
Mevrouw De Wit zegt dat “voort” een bewezen methode is, die vaker in Nederland is toegepast. De informatie is vooral te vinden op de website.
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Voor de workshops is inderdaad sprake van een vast format. Hierin is wel ruimte voor creativiteit. Er wordt expertise ingehuurd in de vorm van de facilitator.
De heer Vernie vraagt of er iets bekend is over het rendement van deze methode?
Mevrouw De Wit zegt dat de methode altijd resulteert in een business case.
Of de business case ook aanslaat, kan van tevoren niet worden gezegd, maar
na 12 weken ligt er altijd een idee.
Mw. Schipper zegt dat zij ervan uitgaat dat de kennis en ervaring die mantelzorgers hebben, een goede plek zullen krijgen in de pilot.
De voorzitter concludeert dat de presentatie via de griffie aan de raad zal worden toegezonden. Hij bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
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