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Waarom deze workshop?
Het implementeren van nieuwe werkwijzen, processen of interventies… het gaat vaak 
niet zonder de nodige uitdagingen. Hoe neem je alle betrokkenen mee in een 
innovatieproces, zodat ze actief eraan bij willen dragen? Hoe herken je de 
motiverende en belemmerende factoren en hoe vertaal je dat naar een passende 
aanpak? 

In deze workshop wisselen we verschillende praktijkvoorbeelden uit en bespreken we 
deze aan de hand van enkele theoretische inzichten over implementatieprocessen. 
U maakt kennis met enkele ontwerpgerichte methoden om tot een goede analyse 
van de casuïstiek te komen, maar ook om nieuwe oplossingen te genereren voor uw 
eigen praktijkcontext. 

Workshop Implementatie
Drachten | 9 mei 2019 | 13.00-17.30 uur (incl. borrel)

Contact
Harriët Jager-Wittenaar
Director FAITH Academy
ha.jager@pl.hanze.nl

Waar? 
Sûnenz | Burgemeester Wuiteweg 140B | 9203KP | Drachten 

Workshopleiders
Dr. Job van ‘t Veer, lector iHuman Zorg Welzijn Digitaal
Dr. Harriët Jager-Wittenaar, lector Malnutrition and Healthy Ageing

Voor wie?  
Zorgprofessionals, innovators, onderzoekers, kwaliteitsfunctionarissen, projectleiders, 
leidinggevenden. FAITH-lidmaatschap is een voorwaarde. 

Registratie
U kunt zich t/m 1 mei online aanmelden

Registratiekosten €25
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VEEL PUZZELSTUKJES… 
HOE HIER MEER EEN GEHEEL 

VAN MAKEN? 





https://issuu.com/zorgpleinnoord/docs/e-magazine_digivaardig_in_zorg_en_welzijn_noord-ne













Verbeteren Voorlopen Voorlichten Verbinden

Verdiepen

Den Ouden, Groeneveld, Metz, Sponselee en Van Til (2020). V-model: technologiecompetenCes van mbo- en hbo-professionals in zorg 
en welzijn, under review

Vertrouwen

Vinden Vertellen

Veilig/Vaardig
Gebruiken





SAMENWERKEN IN DE REGIO 

Complementariteit zijn in termen van (deel)regio’s, 
inhoudelijke thema’s, niveau, type professionalisering 

Expliciete verwijzing en samenwerking in elkaars aanbod

Logische centrale plaats voor afstemming / regie

Gedeeld belang: toegankelijk en vindbaar voor zorginstellingen

Gedeeld belang: profilering van kennisinstellingen



SAMENWERKEN IN DE REGIO 
Gedeeld belang: toegankelijk en vindbaar voor zorginstellingen

Gedeeld belang: profilering van kennisinstellingen

Herkenbaar?  Mee eens?  
Ervaringen/ inzichten uit jullie regio?  

Andere (gedeelde) belangen die spelen? 



SAMENWERKEN IN DE REGIO 
Complementariteit zijn in termen van (deel)regio’s, 
inhoudelijke thema’s, niveau, type professionalisering 
Expliciete verwijzing en samenwerking in elkaars aanbod

Logische centrale plaats voor afstemming / regie

Andere voorwaarden voor samenwerking?   
Ervaringen/ inzichten uit jullie regio?  
Andere manieren van / voorwaarden voor 
samenwerking? 


