Pijler 7 - Maatschappelijke Betrokkenheid
Wat betekent dit voor zorgorganisaties?
- Rol en verantwoordelijkheid nemen in het beschermen van kinderen (rookvrij opgroeien/rookvrije
generatie) [Rookvrije Generatie]
- Rol in de keten zichtbaar pakken [Kernpunten]
- Voorbeeldfunctie geven als zorgorganisatie [Waarom rookvrij]
- Gezonde omgeving: het terrein en de organisatie, uitstralen rookvrij te zijn [Rookvrije omgeving]
- Uitdragen dat roken en gezondheid/zorg niet bij elkaar passen [Communicatie]
- Uitdragen dat je geen betrokkenheid wil hebben bij/onderdeel wil uitmaken van deze
milieuvervuilende gewoonte/industrie [Strijd tegen tabaksindustrie]
- Rol in de regio pakken [Regionale samenwerking]
Wat kun je concreet doen op dit thema?
- Duidelijke visie formuleren voor jouw organisatie [voorbeeld visie]
- Aansluiting zoeken bij projecten van de gemeenten op dit thema, waar mogelijk expertise
uitwisselen en gezamenlijke initiatieven starten [Regionale samenwerking]
- Netwerk in je regio opzetten of hierbij aansluiten, denk aan samenwerking tussen diverse
zorgorganisaties in de regio op dit thema [Regionale samenwerking]
- Bijdrage leveren aan het ontsluiten van Stoppen-met-roken zorg voor alle groepen in de regio,
denk hierbij aan ouderen, rokers met een lage SEP, gehandicapten, zwangeren, migranten
[Speciale doelgroepen]
- Stelling nemen bij bepaalde maatschappelijk keuzes / statements maken [Artsen slaan alarm]
- Voorbeelden en expertise delen, lokaal, regionaal en landelijk [Toolkit rookvrije zorg]
- Op congressen e.d. aanwezig zijn: je laten zien, meedoen, geïnteresseerd zijn en waar mogelijk
een actieve bijdrage leveren [Nieuwsbrief rookvrije zorg, agenda]
Hoe kun je dit doen als zorgorganisatie?
Zorg dat je binnen je eigen zorginstelling een actieve projectgroep houdt op het thema rookvrije zorg. Ook
als je vindt dat je intern al ver (genoeg) bent kan het nuttig zijn om de project- of werkgroep actief te
houden. Hiermee kun je monitoren hoe het intern gaat maar kun je ook de externe rol pakken.
In stappen:
1. Zorg voor draagvlak bij het bestuur, ook voor de externe rol
2. Draag zorg voor ambassadeurs vanuit je organisatie die zich ook extern kunnen laten zien
3. Werk met een multidisciplinair team voor breed draagvlak en vormgeven beleid en acties
Je kunt er voor kiezen om op een gegeven moment externe partners (zorg, sport, gemeente, wijkteams,
GGD, scholen) deel te laten nemen aan je eigen projectteam om zo met elkaar de pijler maatschappelijk
betrokkenheid vorm te geven. Met elkaar kun je acties bedenken die verder reiken dan de eigen
organisatie!
Wanneer doe je het goed genoeg als zorgorganisatie?
Als je als organisatie oog hebt voor het brede maatschappelijke vraagstuk en daar op een bij jouw
organisatie passende manier mee aan de slag gaat.
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Criteria The Global Network for Tobacco Free Healthcare Services
‘A healthcare service has influence far beyond its own walls. Exercising this influence through local
community engagement and collaboration is an effective way of strengthening action against tobacco use
and tobacco dependency’.
De zorgorganisatie werkt samen met maatschappelijke partners en andere organisaties aan het
promoten van en draagt bij aan nationale en internationale rookvrije activiteiten.
De zorgorganisatie werkt samen met maatschappelijke partners aan het stimuleren en ondersteunen
van gebruikers van tabak en verwante apparaten/e-sigaretten om hiermee te stoppen.
De zorgorganisatie werkt samen met maatschappelijke partners om te voorzien in de behoefte van
specifieke doelgroepen.
De zorgorganisatie deelt de best practices bij het ontwikkelen en implementeren van een
rookvrijbeleid.
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