Vernieuwend
Werken in de
Zorg
Programma op maat
voor de zorg

MEER DAN 70% VAN NIEUWE IDEEËN
KOMT VAN MEDEWERKERS

Werken aan je eigen

Voor zorgprofessionals en

Kennis, vaardigheden en

vernieuwend idee

leidinggevenden

mindset ontwikkelen

Een uniek traject voor zorgprofessionals
Kan de zorg in jouw organisatie ook slimmer georganiseerd worden, met
meer aandacht voor vakmanschap en ruimte om te vernieuwen? Heb jij
goede ideeën, maar worstel je nog met de vraag: hoe dan? Loop je tegen
knelpunten aan waar je graag iets mee wil doen? Dan is dit praktische traject
echt iets voor jou! En meteen ook voor je leidinggevende en/of coördinator,
want die kan en moet ook meedoen. Samen sta je immers sterker en lukt
het om ideeën echt uit te voeren. Lees de informatie in deze brochure en
meld je aan!

“Dankzij mijn persoonlijke
ontwikkeling breng ik de zorg
een stapje verder”

Een initiatief van

I.s.m. met de Sociale Innovatie

Reinaerde

Academie, Erasmus Universiteit
Rotterdam

Preview
programma?
Scan QR code!

Praktisch innovatievermogen
Jij bent cruciaal voor
vernieuwing van de zorg
“Het begint bij de overtuiging dat de zorgprofessional (…)
zicht heeft op wat er nodig is om goede zorg te leveren.”
Commissie Werken in de Zorg, Rapportage 2018

Waarom vernieuwen in de zorg?
Schaarste op de arbeidsmarkt, veranderingen in het zorgstelstel, bezuinigingen, mensen die steeds ouder worden,
veranderende behoeften van cliënten: het is slechts een kleine greep waarmee de zorg te maken heeft. De zorg vraagt veel van
haar professionals. Deze uitdagingen vragen veel van het verandervermogen van organisaties en hun medewerkers. Jij als
zorgprofessional speelt daarin een cruciale rol. Want al zijn die nieuwe technische mogelijkheden super handig, toch hangt
innovatiesucces maar voor een beperkt deel af van technologie. Driekwart van het succes komt van sociale innovatie: van
nieuwe manieren om de praktijk van de zorg te organiseren en te innoveren. En die praktijk, dat ben jij!

Uniek programma
Þ Kennis, vaardigheden en mindset
Þ Zorgprofessionals samen met
leidinggevenden/coördinatoren

Van Idea naar I do
In die praktijk lopen zorgprofessionals tegen muren op, raken ze teleurgesteld en in het ergste scenario verlaten ze de zorg.
Teleurgesteld. En gefrustreerd. Vernieuwend werken in de zorg is dus keihard nodig om de toekomst van professionele zorg te
blijven garanderen. En zo ontstond het programma Vernieuwend Werken in de Zorg. In samenwerking tussen Reinaerde en de
Sociale Innovatie Academie (onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam) is er nu een programma specifiek voor jou als
zorgprofessional: hoe kun je met jouw vakmanschap vanuit jouw werk een bijdrage leveren aan vernieuwing van de zorg?

Waarom meedoen?
Þ Bedenk en realiseer een eigen vernieuwend idee
voor de zorg
Þ Vergroot je kennis over sociale innovatie en werk
aan vaardigheden om dit toe te passen
Þ Ontwikkel persoonlijk leiderschap en een growth
mindset
Þ Bouw aan een netwerk en doe energie en inspiratie
op

Wat heeft jouw organisatie eraan?
Þ Deelname zorgt voor het vergroten van
veranderkracht en innovatievermogen
Þ Deelnemers worden ambassadeurs en inspireren
andere collega’s
Þ Direct resultaat uit projectopdracht van
deelnemers.
Þ En: deelnemers ervaren meer energie en plezier in
wat ze doen waarmee het effect heeft op binden en
boeien.

www.vernieuwendwerkenindezorg.nl

Programma in vogelvlucht
Vernieuwend Werken in de Zorg bestaat uit drie lesdagen, verschillende workouts, workshops met aandacht voor persoonlijke
ontwikkeling en een sessie voor leidinggevenden. Het traject is gebaseerd op drie pijlers: kennis, ervaring en mindset. Aan de
hand van praktische voorbeelden maken deelnemers kennis met bewezen concepten over nieuwe organisatievormen en
innovatieprogramma’s. Ze leren daarbij kritisch te kijken naar de inrichting van hun eigen organisatie. Dit leidt tot een
veranderende mindset waarmee de deelnemers in staat zijn om (eigen) vraagstukken op een vernieuwende manier op te lossen.
Tijdens dit proces maken ze gebruik van bewezen middelen en methoden van onder andere design thinking, prototyping en kort
cyclisch (agile) werken. Bovendien leren ze dat niet alles in een keer perfect hoeft te zijn en dat geleerde lessen het product of
proces juist verder kunnen brengen. Parallel hieraan is een traject voor de tandempartner (leidinggevende/ coördinator). Zij zijn
naast sparring partner voor de zorgprofessional onmisbaar om veranderingen en vernieuwingen in de zorg mogelijk te maken.

Programma in beeld*

Kick-off: 6 april 2021
(middag en/of avond)
Looptijd lesdagen, workouts en
persoonlijke ontwikkeling t/m
oogstsessie: april-juli 2021

Tijdsinvestering deelnemers:
• Zorgprofessionals: ca. 50 uur voor
programma onderdelen en
voorbereiding/uitwerking
• Tandempartners: ca. 15 uur voor
programma onderdelen en
ondersteuning zorgprofessional

*Dit is een voorbeeld van het 1e programma en is voor vervolg programma’s onder voorbehoud van wijzigingen.

www.vernieuwendwerkenindezorg.nl

Ook jouw organisatie van Idea naar I do?
Wat het oplevert
-

Concrete vernieuwende ideeën met hogere slagingskans
Duurzame ontwikkelingen bij toekomstige leiders
(leidinggevend of leidend in hun vak)
Ambassadeurs voor zorgvernieuwing (15% nodig voor
kanteling in cultuur)
Verbinding en beweging door bestaande organisatiesilo’s
en kaders heen

Twijfel je nog? Zij gingen je voor!

Meer informatie of aanmelden?
Voor meer informatie en/of aanmelden: stuur een mail naar vernieuwendwerkenindezorg@reinaerde.nl of benader de
initiatiefnemers direct:
• Reinaerde: Maartje van Boekholt, mboekholt@reinaerde.nl of 06 1277 2051
• Reinaerde: Hanno de Schipper, hdschipper@reinaerde.nl of 06 1350 3875
• Sociale Innovatie Academie: dr. Niels van der Weerdt, vanderweerdt@erbs.eur.nl en 06 5755 9366

Vernieuwend Werken in de Zorg
is een initiatief van Reinaerde
Reinaerde wil bijdragen aan de kwaliteit van
bestaan van mensen met een beperking. Met
dit traject bouwt zij aan een
toekomstbestendige organisatie en het
verandervermogen van zorgprofessionals.

www.vernieuwendwerkenindezorg.nl

In samenwerking met de
Sociale Innovatie Academie
De Sociale Innovatie Academie gelooft
in de mens als aanjager van
vernieuwing. Kerndocent dr. Niels van
der Weerdt is sinds 2006 betrokken bij
leergangen over sociale innovatie.

