OPROEP
Tachtigtintenprijs
Bent u een sociaal zorgondernemer die zorgkwaliteit hoog in het vaandel draagt? Dan kan deze oproep mogelijks uw interesse wekken.

Tachtigtintenprijs?
‘Persoongerichte zorg’, ‘kwaliteitszorg’, ‘zorg op maat’: een voorziening probeert zo goed mogelijk tegemoet
te komen aan de noden van haar bewoners. Een mooie ambitie, maar niet altijd eenvoudig. Hoe kunt u er als
centrum bijvoorbeeld voor zorgen dat ook holebi’s zich veilig en geborgen voelen hun nieuwe leefomgeving?
En stel dat er morgen een transgender persoon aanklopt, waar houdt u dan rekening mee?
Internationaal neemt de aandacht voor genderdidentiteit en seksuele diversiteit in de ouderenzorg steeds toe.
Onder meer Nederland, Duitsland, Finland en het Verenigd Koninkrijk ontwikkelden good practices voor
een holebi- en transgender inclusievere ouderenzorg. Anno 2017 heeft Vlaanderen dezelfde ambitie met de
‘Tachtigtintenprijs’.
In 2017 krijgen zeven voorzieningen in Vlaanderen de kans om deel te nemen aan de ‘Tachtigtintenprijs’:
begeleiding op maat én aan huis om rond genderidentiteit en seksuele diversiteit aan de slag te gaan. De begeleiding is in handen van KliQ vzw, een expertisecentrum dat werkt rond seksuele oriëntatie en genderdiversiteit. Begeleiding en output van het project vinden plaats tussen mei 2017 en april 2018.
Interesse? Kandideer dan zeker vandaag nog!

Het aanbod van KliQ
Algemeen opzet
Er wordt begeleiding aangeboden om met de thema’s genderidentiteit en seksuele diversiteit binnen
uw organisatie aan de slag te gaan. Deze begeleiding is maatwerk: elke voorziening is immers verschillend georganiseerd, geografisch en demografisch ingebed, groter of kleiner in omvang.
Samen met uw raad van bestuur en leidinggevenden wordt nagedacht over de ontwikkeling van een
integrale beleidsvisie rond genderidentiteit en seksuele diversiteit. Daarnaast kan u rekenen op ondersteuning bij de integratie van deze visie op de verschillende deeldomeinen van uw dagelijkse werking.
Concreet aanbod
Eén vorming op maat en aan huis voor de personeelsleden van uw voorziening.
Vijf contactmomenten ‘aan huis’. Deze momenten kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor een
kennismakingsgesprek met mensen die beleidsbevoegdheid hebben, het opstellen van een plan van
aanpak of het concretiseren en implementeren van de plannen in samenspraak met de verantwoordelijken op deeldomeinen (communicatie, animatie, verzorging, verpleging,...).
Extra ondersteuning voor de concretisering en de implementatie van het actieplan.
Organisatie van het kader (studienamiddag) waarbinnen alle deelnemende voorzieningen hun ervaringen en good practices presenteren aan een professioneel publiek.

OPROEP
Tachtigtintenprijs
Uw profiel
Uw voorziening omvat een woonzorgcentrum en/of een groep van assitentiewoningen erkend door de
Vlaamse overheid.
U wil, binnen een integrale beleidsvisie, de thema’s genderidentiteit en seksuele diversiteit een plaats
geven in uw werking.
U voorziet tijd voor vijf contactmomenten en één personeelsvorming. U houdt er rekening mee dat
deze contactmomenten mogelijks enige voorbereiding of opvolging vergen.
U bent bereid actief te participeren aan een studienamiddag, waarop u uw ervaringen en good practices kan delen met een professioneel publiek.
U stapt in dit project met de goedkeuring van uw raad van bestuur of OCMW-raad.

Inspiratie voor good practices?
Nulmeting: waar staat uw voorziening momenteel inzake holebi- en transgender inclusiviteit ?
Screening van de interne en externe communicatie of dagbesteding: hoe kan u als voorziening (nog)
inclusiever werken ?
Vorming personeel: op welke manier kunnen de thema’s beter bekend én bespreekbaar worden ?

Kandidatuurstelling en selectie
Geïntereseerd? Stel dan uw gemotiveerde kandidatuur voor de Tachtigtintenprijs via het webformulier
op www.zorg-en-gezondheid.be/tachtigtinten/prijs.
De aanvragen worden verwerkt door het Agentschap Zorg en Gezondheid.
U kan zich kandidaat stellen tot en met 10 april 2017.
De selectie wordt bekendgemaakt in de loop van mei 2017.

Vragen?
Contacteer Christine Aspeele van het Agentschap Zorg en Gezondheid via
christine.aspeele@zorg-en-gezondheid.be.

