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•	 Lerend	op	avontuur
•	 	Zien	en	ervaren	hoe	het		

anders	kan	in	de	regio
•	 	studenten	Leveren	een		

bijdrage	die	ertoe	doet
•	 	diLemma’s	deLen,	
	 is	waar	het	écht	om	gaat
•	 Leren	door	te	experimenteren
•	 verschiLLende	invaLshoeken
•	 anders	werken



cijFers	2014	op	een	rij
8	LeerwerkpLaatsen	-	13	Lectoren
3	mastercLasses	-	70	proFessionaLs	
8	bestuurders	-	7	externe	partijen		
27	participanten	-	10	docenten		
21	studenten
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de	Zorgalliantie

han

	Lector	han
• Evidence Based 

 • Overdracht kennis
• Relaties

	docent	han
• Praktijkkennis
   • Ervaringen

 • Relaties

organisaties

	medewerker	
organisatie

• Ervaringen uit praktijk
 • Relaties en contacten

 • Praktische 
oplossingen

	medewerker	
organisatie

•  Nieuwe inzichten
• Producten/ 
methodieken

 • Relaties en partners

Toegepaste kennis
in het onderwijs

Toegepaste kennis
in de praktijk

Dienstverlening 
HAN

in	het	recent	uitgebrachte	
advies	‘meer	innovatieve	
proFessionaLs’	van	de	
onderwijsraad	wordt	de	
ZorgaLLiantie	genoemd	aLs	
een	goed	voorbeeLd	van	
netwerkvorming	en	vaLorisatie.	
het	advies	is	uitgebracht	aan	
de	minister	van	onderwijs,	
cuLtuur	en	wetenschap.

de	ZorgaLLiantie	
door	
onderwijsraad	
gepromoot



Lector	LokaLe	dienstverLening:	dr.	martha	van	biene,	martha.vanbiene@
han.nL,	Lector	LokaLe	dienstverLening	
werkpLaatsbegeLeider:	joke	abbring:	joke.abbring@han.nL

LeerwerkpLaats	
krachtige	kernen	
resultaten

>	regiotoer		>	eFFectencaLcuLator
>		partnerschapskaart	>		onderZoek	
naar	roL	‘sociaLe	proFessionaL’
>		burgerinitiatieven	in	Zorg	en	weLZijn 



vanuit	de	han	kwam	er	veeL	energie.	vooraL	de	
regiotour	krachtige	kernen	waarin	we	met	eLkaar	
een	aantaL	aansprekende	voorbeeLdprojecten	
hebben	beZocht	was	een	echte	eye-opener.	
Zo	kan	het	dus	ook	georganiseerd	Zijn.	
Ans Stunnenberg Pleyade



LeerwerkpLaats
het	nieuwe	wonen
>	visie	op	het	nieuwe	wonen	(trends	en		
vaLkuiLen)	>	service	modeL	voor	de	wijk
>	onderZoek	naar	behoeFten	van	kwetsbare	
groepen	in	wijken	>	proeFtuin	1:	agenda
neerZetten	voor	buurten	>	proeFtuin	2:
Leegstand	van	verZorgingshuiZen
>	proeFtuin	3:	incLusie	van	bijZondere
doeLgroepen

Lector	dr.	masi	mohammadi,	masi.mohammadi@han.nL,			
Lector	architecture	in	heaLth		
werkpLaatsbegeLeider:	joke	abbring:	joke.abbring@han.nL

resultaten



doordat	we	ons	erg	in	eLkaar	verdiept	hebben,	
trends	en	vaLkuiLen	in	de	bouw	besproken	hebben	
en	hoe	om	te	gaan	met	eenZaamheid	oF	speciFieke	
doeLgroepen,	waren	we	dit	jaar	in	staat	spijkers	
met	koppen	te	sLaan	en	een	aantaL	vraagstukken	
te	concretiseren	en	te	vertaLen	naar	proeFtuinen.		
Jan Arie de Gier BrabantWonen



Lector	dr.	Frans	de	vijLder,	Frans.devijLder@han.nL,	Lector	goed	bestuur	en	
innovatiedynamiek	in	maatschappeLijke	organisaties	werkpLaatsbegeLeiders	
wendy	kemper,	wendy.kemper@han.nL,	korrie	meLis,	korrie.meLis@han.nL

>	onderZoeksopZet	met	Focus	veranderende		
roL	van	ZorgproFessionaLs	in	tijden	
van	transitie	>	ondernemendheidtooL
ontwikkeLd	en	getest	in	teams	
>	input	voor	nieuw	Lesprogramma	roc	
nijmegen:	ondernemende	houding	studenten

LeerwerkpLaats	
ondernemende	
ZorgproFessionaL
resultaten



de	ondernemendheidtooL	heeFt	het	thuisZorgteam	
bewust	gemaakt	van	eigen	en	overstijgende	taken.	
het	team	was	erg	te	spreken	over	de	aanpak	en	Ze	
hadden	Zich	niet	Zo	gereaLiseerd	dat	Ze	ZeLF	ook	in	
actie	kunnen	komen	en	ondernemend	gedrag	kunnen	
vertonen.	door	het	gesprek	erover	ontstaat	er	ook	
bewustwording.	Bianca Akkermans Malderburch



Lector	dr.	josephine	engeLs,	josephine.engeLs@han.nL,	
Lector	arbeid	en	geZondheid	werkpLaatsbegeLeider	
jos	van	der	meuLen,	jos.vandermeuLen@han.nL

LeerwerkpLaats	
duurZame	
inZetbaarheid
resultaten

het	Zogeheten	ase-modeL	(attitude,	sociaLe	invLoed,	
eigen	eFFectiviteit)	beschrijFt	de	Factoren	die	van	
invLoed	Zijn	op	gedrag.	het	modeL	is	een	eFFectieF	
huLpmiddeL	bij	gedragsverandering	en	is	door	
hr-proFessionaLs	getoetst	en	toegepast	in	een	
proeFtuinproject	met	ZorgproFessionaLs	bij	
brabantZorg.

attitude

sociaLe	
invLoed intentie gedrag

eigen	
eFFectiviteit



door	de	kennisuitwisseLing	tijdens	de	
LeerwerkpLaats	‘duurZame	inZetbaarheid’	vond	
ik	een	Zeer	bruikbaar	modeL	om	oorZaken	van	
bLokkades	bij	veranderingen	Zichtbaar	te	maken.
Bert Visser BrabantZorg 



Lector	dr.	annet	de	Lange:	annet.deLange@han.nL,	Lector	hrm	
werkpLaatsbegeLeider	jos	van	der	meuLen:	jos.vandermeuLen@han.nL

>	ontwerpcriteria	en	randvoorwaarden
ontwikkeLd	voor	seLectie	van	e-heaLth	
programma’s	>	oriëntatie	bij	organisaties
van	verschiLLende	deeLnemers;	hoe	geven	
organisaties	geZondheidsbeLeid	vorm,	
wat	werkt	weL	en	niet	>	piLot	start	met	het	
wetenschappeLijk	ontwikkeLde	e-heaLth	
instrument	de	brain	aging	monitor

impactLab	preventieF	
hrm	via	e-heaLth
resultaten



het	werkbeZoek	van	het	impactLab	aan	cwZ	was	erg	
inspirerend	en	Leverde	nieuwe	inZichten	op	om	ons	
geZondheidsbeLeid	aLs	cwZ	te	verbeteren.	we	hebben	
een	rondLeiding	verZorgd	en	de	deeLnemers	hebben	
op	basis	van	hun	observaties	Feedback	gegeven	om	
geZondheid	en	duurZame	inZetbaarheid	van	ons	
personeeL	te	bevorderen.	het	impactLab	draagt	
concreet	bij	aan	het	verdiepen	en	verbeteren	van	
ons	hrm-beLeid.	Veronica Engelen CWZ Nijmegen



Lector	dr.	rené	bakker:	rene.bakker@han.nL,	Lector	networked	appLications	
werkpLaatsbegeLeider	jonathan	van	deutekom:	j.vandeutekom@han.nL

																																							>	een	advies	van	studenten	aan	maLder-
burch	over	benodigde	vaardigheden	voor	onLine	netwerken	
van	ZorgroFessionaLs	>	studenten	hebben	website	en	
Facebook	pagina	ingericht	voor	maLderburch	
>	studenten	hebben	behoeFtenonderZoek	uitgevoerd	onder	
wijkbewoners	maLburgen-oost	(onLine	community	naast	
Fysieke	ontmoetingspLek)	>	demonstratie	googLe	gLass	
>	roc	nijmegen	neemt	kennis	uit	werkpLaats	over	voor	
onderwijsmoduLe	Zorg	en	technoLogie	niveau	3	en	4

resultaten

LeerwerkpLaats	
sociaL	media	



de	LeerwerkpLaats	past	goed	bij	mijn	manier	om	met	
anderen	kennis	te	deLen.	prettig	in	het	persoonLijk	
contact	met	anderen	en	je	hoort	wat	er	speeLt.	ook	
de	bedrijFsbeZoeken	waren	inspirerend	ZoaLs	bij	
careaZ	waar	we	meer	inZicht	kregen	in	beeLdbeLLen	
en	googLe	gLass.	de	werkpLaats	werkt	beter	aLs	je	
eLkaar	persoonLijk	kent!		Arno Feitsma Driestroom



resultaten
>	programma	van	eisen	nieuw	aLarmeringssysteem	voor	de	
maLderburch	en	ZZg	Zorggroep	>	onderZoek	‘veiLigheid	op	aFstand’	
met	audio	en	beeLdZorg	voor	psychogeriatrische	cLiënten		
>	evaLuatie	communicatie-app	met	agenda	en	beeLd	Functie	bij	de	
driestroom	>	eFFectmeting	beeLdschermZorg	onder	regioteams	
careaZ	>	demonstratie	ZorgtechnoLogie	in	de	paswoning	siZa	
(FieLdLab)	>	prototype	“de	wakker”	ontwikkeLd	met	studenten	voor	
pLuryn	>	Leren	gericht	op	acceptatievergroting	van	het	gebruik	van	
ZorgtechnoLogie		bij	gebruikers

Lector	dr.	marian	adriaansen:	marian.adriaansen@han.nL,	Lector	Langdurige	Zorg	
werkpLaatsbegeLeider	jonathan	van	deutekom:	j.vandeutekom@han.nL

LeerwerkpLaats	
ZorgtechnoLogie



het	eLkaar	vinden	in	het	netwerk	is	beLangrijk	voor	
mij.	het	Levert	mij	nieuwe	inZichten	en	contacten	op.	
je	hoort	waar	anderen	mee	beZig	Zijn	en	Leert	van	
eLkaar.	Joukje Janssen Siza



•	de	onderwijsspeciaListen
•	maasduinen
•	vivaan
•	meer	weLZijn	wijchen
•	radius
•	st.	weLZijn	Lingewaard
•	rijnstad

nieuwe	
participanten	
in	2014



passend	onderwijs	is	de	core	business	van	de	
onderwijsspeciaListen.	samenwerking	met	de	sectoren
weLZijn	en	Zorg,	die	in	ZorgaLLiantieverband	goed		
vertegenwoordigd	Zijn,	is	cruciaaL	voor	de	toekomst		
van	veeLaL	ernstig	gehandicapte	LeerLingen	aan	wie	
wij	onderwijs	bieden.	Wim Ludeke De Onderwijsspecialisten



de	veranderingen	in	het	jeugdZorgsteLseL	
en	de	krimpende	budgetten	vragen	om	
nieuwe	en	innovatieve	concepten	om	
kinderen	met	een	huLpvraag	te	(kunnen	
bLijven)	ondersteunen	in	hun	ontwikkeLing.	
eind	2014	heeFt	de	ZorgaLLiantie	een	
rondetaFeLgesprek	‘jeugdZorg’	met	
organisaties	voor	jeugdZorg,	weLZijn,		
wonen,	Zorg	en	onderwijs	georganiseerd,	
aLs	aanZet	om	te	komen	tot	een	geZamenLijke	
kennisinvesteringsagenda.		
in	2015	wordt	deZe	agenda	verder		
uitgewerkt	in	projecten	
rondom	onderZoek,	innovatie	en	
proFessionaLisering	in	de	jeugdZorg.	

regionale	
kennisinvesteringsagenda	
jeugdZorg

	thema’s	Zijn		
>	aansLuiting	eerste-tweede	Lijn:	
“hoe	kunnen	we	een	goede	baLans	vinden	
tussen	vooraL	preventieF	werken	en	
aLLeen	waar	nodig	speciaListische	Zorg	
inschakeLen?”	
>	‘kokerdoorbrekend’	handeLen	op	het	
grensvLak	speciaaL	onderwijs	en	jeugdZorg:	
“hoe	kunnen	we	sLimme	onderwijs-Zorg	
innovaties	creëren	voor	kinderen	die	het	‘t	
hardst	nodig	hebben?”	
>	maatschappeLijk	rendement	van		
gemeenteLijk	sociaL	beLeid:	
“hoe	kunnen	we	indicaties	krijgen	over	
de	meest	eFFectieve	besteding	van	
gemeentegeLd	op	maatschappeLijk	niveau?”	





drie	mastercLasses	in	2014	met	een	vaste	groep	van	8	bestuurders
thema’s:	-	het	transitietijdperk	vereist	tegendraads	besturen		
(wim	muiLenburg,	driestroom)	-	de	‘doubLe	bind’	van	maatschappeLijke	
verantwoordeLijkheid	en	ZakeLijk	ondernemerschap		
(neLLeke	vogeL,	atLant	Zorggroep)	-	spiritueeL	Leiderschap	oF	met	
eLkaar	een	mythe	in	stand	houden	(kLaas	stoter,	verian)

mastercLassreeks	voor	bestuurders	



ik	vond	het	nogaL	spannend	om	centraaL	op	de	stoeL	
te	Zitten	met	mijn	thema	‘het	transitietijdperk	
vereist	tegendraads	besturen’.	Zo	ben	je	normaLiter	
niet	met	eLkaar	in	gesprek	aLs	bestuurders.	je	
krijgt	aLLe	aandacht	van	doorvragende	coLLega-
bestuurders.	dat	is	LeerZaam	en	inspirerend.
Wim Muilenburg Driestroom



vaLorisatiemarkt	
‘Leren	acteren		
in	netwerken’

>	resuLtaten	LeerwerkpLaatsen	gedeeLd
>		nieuwe	initiatieven	getoond	rondom		
sociaL	media	en	googLe	gLass

>		voor	en	door	170	proFessionaLs	en	
studenten





Leren	acteren	in	
netwerken
kennis	en	kunde	ontwikkeLen	op	het	thema	
‘Leren	acteren	in	netwerken’	en	deZe	op	sLimme	
wijZe	beschikbaar	maken	voor	het	netwerk	is	de	
doeLsteLLing	van	het	programma	waarvoor	de	
provincie	geLderLand	een	subsidie	van	€	200.000	aan		
de	ZorgaLLiantie.nu	heeFt	toegekend.	aan	het	
programma	werken	vijFtien	proFessionaLs	van	
careaZ,	driestroom,	maLderburch,	Zorgcentra	
betuweLand	en	de	ZZg	Zorggroep	mee.	de	geZamenLijke	
taak	is	om	kennis	en	kunde	op	het	terrein	van	
acteren	in	netwerken	te	ontwikkeLen	en	te	deLen	
met	proFessionaLs.





verheLderingskamer

vraagverheLdering	met		
5	weLZijnsorganisaties:	radius,	de	stuw/swg,	
vivaan,	st.	weLZijn	Lingewaard	en	moZaÏek.
geresuLteerd	in	twee	thema’s	voor	
onderZoek	en	innovatie:	
>	nieuwe	samenwerkingsvormen	tussen	
burger	en	proFessionaL	en	de	positie	en	roL	
van	weLZijnswerk
>	ondernemerschap	en	(technische)	
innovatie	in	weLZijn
.





raad	van	advies	
ZorgaLLiantie.nu!

Frank	stöteLer,	han	(voorZitter)
anne	wiLbers,	mooiLand
dick	herFst,	ZZg	Zorggroep
henk	van	de	werFhorst,	brabant	Zorg
kitty	de	Laat,	vivaan
Liedy	vennegoor,	careaZ
neLLeke	vogeL,	atLant	Zorggroep
wim	muiLenburg,	driestroom

.



programmabureau	ZorgaLLiantie.nu!
berg	en	daLseweg	81
6522	bc	nijmegen
t.	024	353	05	73
e.	ZorgaLLiantie@han.nL
www.ZorgaLLiantie.nu

programma	manager:	bettina	wiLLemsen,	
bettina.wiLLemsen@han.nL

twitter:	@ZorgaLLiantie		
voLg	ZorgaLLiantie.nu!	ook	op	Linkedin


