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Inleiding
2019 stond in het teken van de zoektocht naar nieuwe mogelijkheden voor de stichting in combinatie
met de afwezigheid van financiële middelen.
Activiteiten 2019
De stichting heeft zich in 2019 gericht op de volgende punten:


Partnerschap HandicapNL
In 2019 gaat het partnerschap met HandicapNL van start. De eerste twee trainingsprogramma’s
vinden plaats en worden positief geëvalueerd door de deelnemers (mensen met een beperking,
hun naasten en professionals).
Tegelijkertijd organiseert HandicapNL een ‘Effect Arena’ samen met Rehab Academy om een
helderder beeld te krijgen van de kansen die er liggen om een duurzame transitie teweeg te
brengen. Focus komt hiermee te liggen op de gemeenten en wat zij te winnen hebben bij de
nieuwe aanpak.


Bestuur
De eerste zittingstermijn verloopt en Leo Wijnsma neemt afscheid als bestuurslid. Er ontstaat
een vacature binnen het bestuur.


Subsidie
Samen met enkele culturele en creatieve partners worden enkele subsidieaanvragen gedaan bij
IDOLS* ( IDOLS* is een programma van de Federatie Creatieve Industrie en wordt mogelijk
gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en STIFO
(stimuleringsfonds). Beide aanvragen worden niet gehonoreerd, maar wel als kansrijk en
interessant gelabeld.


Consortium Revalidatie 3.0
De stichting heeft zich aangesloten bij het consortium Revalidatie 3.0. Een initiatief van Tolbrug
Revalidatie en Rehab Academy onder aanmoediging van de Topsector LSH. In het consortium zijn
enkele patiëntenverenigingen, enkele revalidatiecentra, de Topsector LSH,enkele
kennisinstituten, HandicapNL, Rehab Academy en de stichting vertegenwoordigd.
Het doel is om de krachten te bundelen om de vertaalslag van de visie ‘Revalideren is leren’ naar
de praktijk en naar onderzoek te maken.


Health Impact accelerator
De stichting heeft in het najaar samen met HandicapNL en Breindok in het team van Rehab
Academy deelgenomen aan de Health impact Accelerator (HIA) van Health Holland. Tijdens dit
programma heeft het Rehab Academy team gewerkt aan het aanscherpen van de
maatschappelijke businesscase van Rehab Academy en daarbij ook de maatschappelijke waarde
heeft kunnen berekenen. De HIA wordt in januari 2020 afgerond met een ‘pitch- wedstrijd’ voor
een jury van investeerders en adviseurs.
 PLedge Alles is gezondheid..
De pledge ‘Revalideren is leren’ loopt in 2019 gewoon door met de in dit jaarverslag beschreven
activiteiten. Er zijn geen nieuwe acties ondernomen in het verlengde van deze plegde.
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