


Aan de slag! 
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hoe pak je dat aan? 
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We gingen op reis …..



en we kwamen terug ….



In dit half uur ….

• ….. vorm jij je een beeld hoe jij samen met anderen, om 

kunt gaan met de veranderende zorg 

• ….. realiseer jij je dat je dit niet alleen kunt 

• ….. droom je even over hoe het zou kunnen zijn 

• ….. geven wij je realistische tips om aan de slag te gaan





Nederland verandert,                                       

de zorg verandert mee 

• Het aantal ouderen neemt toe 

• Ouderen worden steeds ouder

• Meer chronische aandoeningen

• Zo lang als mogelijk als zelf willen doen en thuis blijven 

wonen

• Te weinig zorgprofessionals in de toekomst

• Zo lang mogelijk thuis blijven wonen 

• Van zorgen voor naar zorgen dat

• Anders aankijken tegen vrijheid en veiligheid 









Je staat in onze schoenen, maar dan in                  

jouw situatie …. 

Geef jezelf 10 minuten de tijd om te kijken wat in jouw 

situatie mogelijk kan zijn ..    



Je staat in onze schoenen ..

• Met welke organisaties ga je in gesprek? 

• Met welke mensen wil je dit oppakken? Waarom juist die 

mensen? 

• Welke activiteiten zie je voor je? 

• Is er in jouw omgeving iets waar je op aan kunt sluiten? 

• Waar wil je je geld vandaan halen?

• Wat wil je op korte termijn? Wat op lange termijn? 

• Welke ‘problemen’ wil je oplossen? 

• …..



Korte reacties …



Wat wij hebben gedaan …



Werkgeversverenigi

ng Zorg en Welzijn 

Oost

Creatief 

webbureau

Impres

In het Zorgtrainingscentrum werken onderwijs, 

zorgorganisaties en bedrijven samen



Doel ZTC

• Beroepsonderwijs, zorginstellingen en bedrijven trekken 

samen op om de veranderingen in de zorg te vertalen

• Samen een nieuwe leer- en werkpraktijk ontwikkelen.  

• Toekomstbestendige zorgmedewerkers

• Van zorgen voor naar zorgen dat 



Zorgethisch lab

• Inleefsessie: Onderdompelen in de 

leefwereld voor wie men er wenst te 

zijn

• Wat is “goede zorg’

• Onderwijs en praktijk innoveren samen



Zorgtechnisch lab 

Hier leren (aankomend) professionals en docenten te 

onderzoeken wat cliënten nodig hebben om regie over 

hun eigen leven te houden en daarbij moderne 

zorgtechnologie toe te passen. Bedrijven stellen 

moderne technologische mogelijkheden beschikbaar en 

gebruiken het lab om hun producten te testen te 

demonstreren en om inspiratie op te doen voor nieuwe 

producten en diensten. 



Zorgtechnisch lab: 

Als paddenstoelen uit de grond maar overal 

net anders  

Bijvoorbeeld:

- Het slimste huis in Alkmaar 

- Twentse Zorgacademie

- Huis van de toekomst 

- ……



In het Zorgtechnisch lab …

… bieden we zorgtechnologische

inleefsessies

… faciliteren we docenten en opleiders

… testen we innovatieve technologieën

… doe we wat nodig is! 



Wijkzorg lab 

Hier leren wijkzorgprofessionals, studenten 

en docenten hoe ze de netwerken rond een 

cliënt – gemeente, familie, vrienden, buren 

– kunnen inzetten. De cliënt staat daarin te 

allen tijde centraal! 

Er is nu 1 lab en de intentie is om meerdere 

Wijkzorg labs in Zwolle en omgeving te 

realiseren. 



Onze antwoorden …

• Met welke organisaties ga je in gesprek? 

• Met welke mensen wil je dit oppakken? Waarom juist die 

mensen? 

• Welke activiteiten zie je voor je? 

• Is er in jouw omgeving iets waar je op aan kunt sluiten? 

• Waar wil je je geld vandaan halen?

• Wat wil je op korte termijn? Wat op lange termijn? 

• Welke ‘problemen’ wil je oplossen? 

• …..



Kansen

• Het samenwerken

• Elkaar vinden

• Logoloos samenwerken

• Energie ervaren

• Ruimte om dingen uit te proberen, out of 

the box



Zorgen

• Het samenwerken (aanhaken van 

zorgorganisaties)

• Elkaar vinden

• Logoloos samenwerken

• Commitment



En wat dan weer volgt …

• ….. Kennis willen delen met andere initiatieven

• ….. Van en met elkaar leren 

• …... KA2 project om lesmateriaal om zorgtechnologie te 

ontwikkelen 

• .....



Vragen? 




