
     

Gezocht! - Deelnemers klankbordgroep 
 
Het project en de organisatie 
Burgerkracht Limburg voert in de periode juni 2021 t/m dec 2023 het project ‘Co-ownership van burgers bij Mijnstreekambities’ uit. 
Hierin is het doel om burgers bewust te maken van de brede ambities op het gebied van gezondheidsverbetering in de Mijnstreek en communities 
te vormen (samenwerkingsvormen) waarin burgers ervaringen delen, elkaar motiveren en stimuleren en met professionals in gesprek gaan over 
hun behoeften en voorwaarden om tot gezondheidsverbetering te komen. 
 
Inhoudelijk startpunt: gezamenlijke ambitie van partijen in de Mijnstreek is om in 2030 (quadruple aim): 
- de gezondheid in de regio op het gemiddelde landelijk niveau te brengen;  
- de kwaliteit van zorg in de Mijnstreek te verbeteren; 
- de onverklaarbaar hoge zorgconsumptie en zorgkosten naar een genormaliseerd niveau in vergelijking 

met de rest van Nederland terug te brengen;  
- en het ervaren werkplezier voor alle zorg (en welzijn) professionals in de Mijnstreek positief te beïnvloeden.  

 
Wat is je rol? 
Deelnemen aan de klankbordgroep en adviesgeven op het Plan van Aanpak (PvA) en de uitvoering. 
Gezamenlijk met de projectleider en stuurgroep zoeken naar de beste aanpak en uitvoering en deze bijsturen 
waar nodig. 
 
Wat voor tijdsinvestering wordt er van je verwacht? 
Gemiddeld eens per 2 maanden 2 uur vergaderen over de aanpak en uitvoering. Als voorbereiding hierop het doornemen van het PvA en de 
beschrijving van de vorderingen en uitvoeringsresultaten, gemiddeld 1 tot 2 uur per keer. Gedurende de periode juli 2021 t/m dec 2023. 
  
Wie zoeken we? 
Vertegenwoordigers vanuit andere projecten en betrokken burgers woonachtig en/of werkzaam in Heerlen-Noord of Geleen-Zuid. Bij voorkeur: 
- 2 burgers (ouderen kwetsbare positie of chronisch zieken) die gemotiveerd zijn hun gezondheid te verbeteren maar dit nog niet gelukt is. 
- 2 burgers (ouderen kwetsbare positie of chronisch zieken) die recent hun gezondheid goed verbeterd hebben. 
- 2 professionals die als projectleider betrokken zijn bij de uitvoering van andere soortgelijke projecten 
- 2 zorgprofessionals 
- 2 welzijnsprofessionals. 

 
Wat krijg je er voor terug? 
Een woongebied (jullie Mijnstreek) waarin de gezondheid beter is dan het landelijk gemiddelde en waar mensen op een positieve manier met hun 
gezondheid bezig zijn, ervaringen uitwisselen, elkaar motiveren en stimuleren en op een prettige manier met hun behoeften en voorwaarden bij 
de lokale professionals terecht kunnen. 
De burgers binnen de klankbordgroep geven we een vergoeding van 5 euro per uur voor deelname aan overleggen en 2 uur voorbereiding  en een 
reiskostenvergoeding als het overleg ergens op locatie plaatsvindt. 
 
Wil je meedoen of meer weten? 
Projectleider Eric Apon,  ericapon@burgerkrachtlimburg.nl ,  +31 68 27 99 081 
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