
   
  

 

 

Maak deel uit van het Changemakers’ Forum voor Integrated Community Care 

TransForm, het Transnational Forum for Integrated Community Care, wil innovatieve praktijken in Europa 

en Canada erkennen en promoten die de capaciteit van lokale gemeenschappen versterken om in te 

zetten op een betere gezondheid en meer sociale cohesie. Door een Changemakers’ Forum te creëren en 

te ondersteunen wil TransForm de dynamiek en de innovatie in geïntegreerde buurtzorg stimuleren. 

Integrated Community Care (ICC) is zowel een set van 7 effectiviteitsprincipes als een sociale beweging 

voor betere gezondheids-en welzijnssystemen. ICC betekent een shift in het traditionele denken, van 

ziektegerichte, probleemgerichte zorg naar doelgerichte, persoonsgerichte zorg. ICC ijvert voor het 

verhogen van de levenskwaliteit van kwetsbare individuen en voor populatiebrede 

gezondheidsverbetering in lokale gemeenschappen. Het is een benadering van gezondheid en welzijn die 

de hele samenleving betrekt; ze wordt bepaald door de noden en de voorkeuren van individuen en lokale 

gemeenschappen. 

TransForm zoekt organisaties, samenwerkende partners of netwerken met initiatieven die zich 

aangesproken voelen door de visie en de handelingsgerichte principes van ICC en deel willen uitmaken 

van een internationale lerende coalitie die ICC verder wil ontwikkelen, verdiepen en uitbreiden. 

De 15 geselecteerde initiatieven in Europa en Canada vormen samen het Changemakers’ Forum  

2021-2022. Het Changemakers’ Forum zal de TransForm-coalitie oriënteren en ondersteunen bij het 

bepalen van prioriteiten en activiteiten die integrated community care vooruitbrengen. Het Forum zal 

dienstdoen als internationale adviesgroep en lerende gemeenschap die changemakers en stakeholders in 

Europa en Canada samenbrengt.  Het wordt ondersteund met workshops op maat van de interesses, 

behoeften en keuzes van de deelnemers.  

De geselecteerde initiatieven:  

- krijgen een financiële steun van 5.000 EUR; 

- kunnen hun activiteit promoten in een internationale lerende coalitie van ICC ambassadeurs, 

onderzoekers, praktijkmensen en fondsengevers; 

- maken deel uit van de internationale adviesgroep en spelen een sleutelrol om innovatie en 

vooruitgang in integrated community care te sturen; 

- vormen samen een veranderforum en krijgen de mogelijkheid om hun eigen capaciteit te 

versterken op basis van de interesses, behoeften en keuzes van de geselecteerde initiatieven. De 

reiskosten voor relevante evenementen en live workshops worden vergoed; 

- verbinden zich ertoe om voor één jaar (september 2021-2022) actief te zijn in het Changemakers’ 

Forum. 

Lees meer over deze projectoproep en dien HIER in. Opgelet: alle aanvragen moeten in het Engels 

worden ingediend. Er is beperkte ondersteuning voor vertaling mogelijk, op aanvraag. 

https://transform-integratedcommunitycare.com/
https://transform-integratedcommunitycare.com/changemakers-forum-call-for-proposals/

