
VERNIEUWEND 
WERKEN IN 
DE ZORG



Herken je jezelf hierin?

Je bent gemotiveerd om nieuwe kennis, vaardigheden en mindset te 
ontwikkelen.

Je wilt graag aan de slag met een eigen knelpunt of vraagstuk.

Om je heen zie je uitdagingen in de zorg en je wilt hier tijd en energie 
in steken.

Je wilt niet dat er voor en over jou bepaald wordt, maar hier zelf een 
rol in spelen.

Je voelt je ambassadeur van vernieuwing, of je wilt dat graag worden.

Je kijkt er naar uit om kennis en ervaring uit te wisselen met 
professionals uit andere organisaties.

Je bent verzorgende, verpleegkundige of begeleider in zorg en 
welzijn.

Beantwoord jij deze vragen voornamelijk met ja?
Lees dan verder en meld je aan!
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Heb jij goede ideeën of denk je ‘dit 
kan anders?’. Wil je weten hoe je die 
ideeën verder kunt brengen? Loop je 
tegen knelpunten aan waar je graag 
iets mee wil doen? Dan is dit praktische 
programma echt iets voor jou! En 
ook voor jouw leidinggevende en/
of coördinator, want die kan en moet 
meedoen. Samen sta je immers sterker 
en lukt het om ideeën écht van de 
grond te krijgen.

Leer in vier maanden tijd jouw 
vernieuwende ideeën voor zorg en 
welzijn verder te ontwikkelen en in de 
praktijk te brengen.

Vernieuwend Werken in de Zorg 
gaat weer van start! Na de eerdere 
succesvolle edities van Reinaerde’s 
ontwikkelprogramma start er in 
september een nieuwe editie. Met 
zorgprofessionals vanuit verschillende 
organisaties werken we samen aan een 
toekomstbestendige regio.

Vernieuwend Werken in de Zorg

Kan de zorg in jouw organisatie ook slimmer 
georganiseerd worden, met meer aandacht voor 
vakmanschap en ruimte om te vernieuwen? 
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Wat ga je doen?

Oké, je wil iets veranderen of vernieuwen. Misschien heb je al een concreet idee, 
misschien ben je nog op zoek naar wat je hierin kunt doen. Het programma bestaat 
uit een mix van kennis, nieuwe vaardigheden en persoonlijk leiderschap. Samen 
met anderen werk je in een periode van ongeveer vier maanden aan een project 
uit je eigen werkpraktijk. Van vormgeven en ontwikkelen tot aan het succesvol 
uitvoeren in de praktijk.

We gebruiken de methodiek van design thinking. Design thinking is een methode 
om op een creatieve manier aan problemen of vraagstukken te werken. De 
methode werkt met verschillende stappen.

Tijdens het programma maak je kennis met theorie over ‘anders organiseren’, 
ondersteund door regionale voorbeelden. Kortom; veel inspiratie die je aan het 
denken zet. Dit onderdeel wordt verzorgd door docenten van de Sociale Innovatie 
Academy. Naast het werken aan jouw innovatievaardigheden en het verder 
brengen van jouw idee, werken we samen aan onze persoonlijke ontwikkeling, 
zoals een groei-mindset en inzicht in jouw communicatiestijl.

OrganisatieHoe kunnen we...? Idee Oplossing Experiment
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Innoveren doe je samen

Je doet dit programma samen met 
een tandempartner. Dit is bijvoorbeeld 
een leidinggevende of coördinator uit 
jouw organisatie. Samen sta je immers 
sterker, niet alleen als sparringspartner, 
maar ook om jou te helpen om de 
juiste weg binnen de organisatie te 
vinden. Parallel aan het programma 
voor de zorgprofessional is er een 
programma voor de tandempartner. 
Daarin komt bijvoorbeeld vernieuwend 
leidinggeven aan bod.

Hoe kunnen we 
collega’s motiveren om 
meer eigenaarschap te 
pakken als taakhouder?

Hoe kunnen we ervoor zorgen 
dat operatieassistenten zich 
meer bekwaam voelen tijdens 
weekenddiensten?

Hoe kunnen we het 
meten van kwaliteit 
een gezamenlijk doel 
maken?

Hoe kunnen we in 
ons proces knel- 
en verbeterpunten 
signaleren en oplossen?

Hoe kunnen we 
ervoor zorgen dat het 
werkplezier in het team 
terugkomt?
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Waarom meedoen?

Het programma zorgt voor het 
vergroten van verander-kracht en 
innovatievermogen in jouw organisatie.

Ambassadeurs van innoveren inspireren 
andere collega’s.

Het idee of project heeft direct resultaat 
binnen de organisatie.

Er ontstaat meer energie en werkplezier, 
waardoor het binden en boeien van de 
zorgprofessional makkelijker gaat.

Waarom wil jij als 
zorgprofessional meedoen 
aan dit programma?

Je gaat aan de slag met jouw eigen idee 
of project uit jouw organisatie.

Je leert hoe je op een goede manier aan 
de slag kan met de ideeën die je hebt 
om de zorg te vernieuwen. Dit doe je 
samen met zorgprofessionals uit andere 
organisaties: leren van en met elkaar.

Je leert over verschillende manieren om 
beweging in een organisatie te krijgen.

Je doet nieuwe vaardigheden op om 
ontwerpgericht te werken en daarmee 
op een frisse manier naar je organisatie 
te kijken.

Waarom wil je dat jouw 
medewerkers meedoen aan 
dit programma?

Deelnemer Miranda 
Hommering

Impressie van het 
programma

Geleerde lessen van 
deelnemers

Hoe-kunnen-we 
vragen

Ervaringen van eerdere deelnemers
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https://youtu.be/RN6n1GCXzB8
https://youtu.be/C5hrHYfYPf4
https://youtu.be/zbngTGluMwg
https://youtu.be/udtSeT66YJY


Kick-off – Do 22 sept 13.00-16.00u

Workout 1 – Do 6 okt 13.00-16.00u

Tandemsessie 1 – Ma 17 okt 14.30-16.30u

Intervisie – Ma 17 okt (Groep 1: 09.00-10.45u  /  Groep 2: 11.15-13.00u)

Kennisdag – Do 3 nov 10.00-16.00u

Workout 2 – Do 10 nov 13.00-16.00u

Intervisie – Ma 14 nov (Groep 1: 09.00-10.45u  /  Groep 2: 11.15-13.00u)

Tandemsessie 2 – Ma 21 nov 14.30-16.30u

Workout 3 – Do 1 dec 13.00-16.00u

Intervisie – Do 15 dec (Groep 1: 09.00-10.45u  /  Groep 2: 11.15-13.00u)

Workout 4 – Do 12 jan 13.00-16.00u

Oogstsessie – Do 26 jan 13.00-17.00u

Rotterdam

Utrecht

Gouda

Gouda

Utrecht

Rotterdam

Gouda

Gouda

Online

Gouda

Gouda

Utrecht

Data & kosten

Het hele programma 
duurt circa 4 maanden.*

Het programma start bij 
minimaal 10 deelnemers.

Prijs: 
750,00 **

Excl. BTW

* De tijdsinvestering voor zorgprofessionals is ca. 50 uur voor het hele programma inclusief voorbereiding/uitwerking. Voor tandempartners is dit ca. 15 uur voor deelnname bijeenkomsten en 
het ondersteunen van de zorgprofessional.
** Voor zorgprofessionals: als je de deelname kosten niet bij je werkgever kunt declareren, bekijken we samen met je op welke manier we je financieel kunnen ondersteunen. Voor werkgevers: er 
komt een nieuwe Sectorplanplus subsidie aan waarin opleidingskosten deels vergoed worden, volg de laatste info hierover op www.sectorplanplus.nl.

Deelnemers TandempartnersLocatie
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Klaar voor vernieuwing binnen jouw organisatie?

Meld je direct aan via 
vernieuwendwerken@derotterdamsezorg.nl

Meer weten? Kijk op de website van Utrechtzorg of 
deRotterdamseZorg.

Vernieuwend Werken in de Zorg is een initiatief 
van Reinaerde en Sociale Innovatie Academie.
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https://utrechtzorg.net/diensten/innovatie/vernieuwend-werken-in-de-zorg
https://derotterdamsezorg.nl/product/vernieuwend-werken

