Journey van een goed idee binnen O&I
Soms ontstaan er tussentijds zomaar goede ideeën. Hoe gaat dat straks binnen O&I?

Voorbeeld
Het idee

De POH bezoekt een echtpaar dat na een stoppoging weer
rookt. Ze komt erachter dat hun vrijwilligerswerk is gestopt.
Ze vervelen zich. De POH realiseert dat verveling een
bottleneck is voor stoppende rokers en bedenkt een oplossing.

Een goed idee ontstaat vanuit
frustratie of enthousiasme.

Uitproberen in de wijk

De POH bespreekt het idee met een huisarts en een
fysiotherapeut. Zij vinden het een goed idee. Samen
benaderen ze Welzijn op Recept met de vraag of zij misschien
ondersteuning kunnen regelen tijdens Stoppen met Roken.

• Bewonersvraag leidend?
• Draagvlak professionals?
• Ondersteund door data?
Pas je plan op kleine schaal toe
vanuit het wijkbudget.
Evalueer met de wijkprofessionals
het project.

Na een aantal verwijzingen naar Welzijn op Recept blijkt
het idee vruchtbaar. Stoppers lukt het om langer te stoppen.
Zij voelen zich zelfs als ze weer roken gezonder, omdat ze
leuke tijdsbesteding hebben. Ze noemen het project:
Stop, en doe mee!.

BESLISPUNT: STADSBREED OPSCHALEN?
Project was
leuk, maar
weinig resultaat
en bewerkelijk.
Project wordt
afgerond of
alleen in de wijk
gecontinueerd
vanwege goede
bijeffecten.
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Door de zeef
De wijk bespreekt initiatief met stadscoördinator, die checkt meerwaarde zoals:
•	Stadsbreed thema (relevant voor >50% wijken).
• Stadsbrede partners?
• Financiering beschikbaar?
• Mono- of multidisciplinair?

BESLISPUNT: DIRECTEUR & WVO AKKOORD
Het project
voldoet niet
aan voldoende
voorwaarden
om stadsbreed
te worden
opgeschaald.
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Het project wordt klaargemaakt voor
stadsbrede opschaling en geïmplementeerd
in andere wijken met behulp van een
stadsteam en een stedelijk budget.
Elke wijk kan vervolgens intekenen voor
Stop, en doe mee!.

Na 2 jaar loopt in zeven wijken
van de stad het project Stop, en
doe mee!. Tienduizend mensen
zijn inmiddels op die manier
succesvol gestopt met roken.

Soms, heel soms, is een onderwerp monodisciplinair. Hoewel toch ook de meeste monodisciplinaire ideeën in een multidisciplinaire
jasje passen. Is het iets kleins: de wijk steekt er wat budget in, zonder teveel gepraat. Groter? Dan praten we erover.

