
Bedankt voor je inschrijving

Bedankt voor je interesse in het UNIC-project! Via dit beknopt document wensen we je een beter

inzicht te bezorgen in het UNIC-project en hoe jij als deelnemer aan de workshop een bijdrage kan

leveren in dit unieke Europese project.

Korte info UNIC + workshops

De toolbox die ontwikkeld wordt in het UNIC-project, bestaat uit 3 tools. Voor elk van de drie tools

worden workshops ingericht om de tools stapsgewijs te optimaliseren en te verbeteren. Elke tool

focust zich op een specifieke stakeholder:

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de workshops voor de Quality Monitoring Tool (QMT).

De Quality Monitoring Tool (QMT) is een instrument dat ingevuld zal worden door personen met

chronische zorgnood of iemand die hen ondersteunt om de tool in te vullen (een

peer-to-peer-interviewer). Het doel van de Quality Monitoring Tool is om personen met een

chronische zorgnood de zwakke en sterke punten te laten identificeren van het persoonsvolgende

financieringssysteem dat zij gebruiken zodat de bevoegde overheid daarmee aan de slag kan gaan

om het systeem van persoonsvolgende budgetten te verbeteren. De Quality Monitoring Tool moet

dus een echte kwaliteitsmonitor worden, een toets van het huidige systeem, en beoordeeld door de

gebruikers zelf!
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De tools worden ontwikkeld in verschillende fases. Na de ontwikkelingsfase start nu de testfase in

Vlaanderen. In deze testfase zullen de tools, ontwikkeld door UNIC, 9 maanden lang in Vlaanderen

getest worden door het VAPH in verschillende workshops.

De testperiode verloopt in twee fases:

● Vandaag in fase 1 zal tijdens deze workshop voor de Quality Monitoring Tool inhoudelijke

feedback verzameld worden .  Met deze inhoudelijke feedback kunnen de tools verder op

punt gezet worden.

● In een tweede fase van de workshops, in september 2022, worden de tools effectief getest.

Dit wil zeggen dat we de vragenlijst effectief gaan invullen in de daarvoor ontwikkelde ICT

omgeving.

U heeft zich kandidaat gesteld om zowel vandaag als in september deel te nemen. In onderstaande

tabel kan u zien wanneer de 2de sessie gepland is in september.

Data workshops fase 2 in september

workshop fase 1 workshop fase 2

maandag 7/2/2022- voormiddag online maandag 12/09/2022- voormiddag

maandag 7/2/2022- namiddag  online maandag 12/09/2022- namiddag

dinsdag 8/2/2022- voormiddag online dinsdag 13/09/2022- voormiddag

dinsdag 8/2/2022- namiddag  online dinsdag 13/09/2022- namiddag

woensdag 9/2/2022- namiddag online woensdag 14/09/2022- namiddag

Vragen/opmerkingen?
VAPH- team beleid - Cluster Wetenschappelijk onderzoek
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