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Kom naar de masterclass 'Naar een inside-out
benadering
De leerwerkplaats ‘kwaliteit in het primair proces’ organiseert in
2016 een aantal masterclasses. 24 februari starten we met de
masterclass 'Naar een inside-out benadering'. De inside-out
benadering begint met jezelf te verplaatsen in de schoenen van je
cliënt en ervaren hoe het is om cliënt te zijn. Lees verder..

Hoe is het met jouw digitale vaardigheden
gesteld?
In 2014 heeft het kenniscentrum Publieke Zaak van de HAN
onderzocht welke e-skills nu en in de toekomst nodig zijn. Samen
met Siza, ZZG Zorggroep en Pluryn worden de uitkomsten
gebruikt in de ontwikkeling van een zelfscan 'digitale
vaardigheden'. De uitslag van de scan wordt gebruikt door
medewerkers om inzicht te krijgen in zijn of haar eigen
vaardigheden. Lees verder..

Woonstichting Valburg en Synthese aangesloten bij de Zorgalliantie!
Woonstichting Valburg en Synthese hebben zich aangesloten bij de Zorgalliantie. Wim Gort,
directeur/bestuurder bij Synthese geeft het belang aan van een goede verbinding met onderzoek en

Meld je hier aan voor de masterclass!
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onderwijs. Ook woonstichting Valburg is op zoek naar partijen die willen en kunnen bijdragen aan
'woongeluk'. Lees verder..

Het Zorgalliantiecafé komt er weer aan!
Het Zorgalliantiecafé is dé plek voor debat over de
maatschappelijke actualiteit. ZZG Zorggroep neemt het stokje
over van de Driestroom en organiseert op donderdag 21 april van
16.00 - 18.00 uur in samenwerking met de Zorgalliantie het café.
Wil je weten welke thema zij inbrengt? Lees dan verder..

Waar werd jij door geïnspireerd de
laatste tijd?
door Femke Bartels, BrabantZorg
"Bewegen is belangrijk voor medewerkers in de zorg. In een
workshop waaraan ik onlangs deelnam, heb ik kennisgemaakt
met de stappenteller; een interessant instrument om bewegen te
stimuleren. Welke mogelijkheden biedt de stappenteller
allemaal?" Lees verder..

Opleiding uitgelicht
Casemangement, het beroep van de toekomst!
Bent jij als professional werkzaam in de (gezondheids)zorg sector
en heb je te maken met complexe problematiek? Dat vraagt om
casemanagement! Tijdens deze opleiding leer je een zorgtraject
rondom een complexe zorgvraag in te richten en te sturen. Door
middel van een blended learning programma leer je jouw kijk
op je functie of taak aan te scherpen. Kijk voor meer informatie op
www.han.nl/werken-en-
leren/studiekeuze/opleiding/casemanagement/.

Studenten ontwerpen voor dementie
Met een cijfer 9 zijn Iris Tinnemeier, Juliet Graumans en Yorick
Oosterman beloond voor hun onderzoek ‘ontwerpen
voor dementie’ voor locatie Polderhof van Pleyade in Arnhem.
Hiermee leverden de minorstudenten Zorggericht Bouwen van het
lectoraat Architecture in Health een innovatieve bijdrage aan de
vraag: ‘Hoe kunnen we het eilandgevoel wegnemen en meer
bewegingsvrijheid voor de bewoners van Locatie Polderhof
creëren’. Lees verder..
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Waarom de opleiding Master Management &
Innovation?
“In september 2014 ben ik gestart met mijn opleiding Master
Management en Innovation in maatschappelijke organisatie
(MMI). Na 25 jaar weer terug in de ‘schoolbanken’. Ik stond hier
altijd wat sceptisch tegenover, maar hier kom ik echt van terug,”
vertelt Gera Hendriks, manager bedrijfsvoering/controller bij
Rijnstad. Lees verder..
 

Van Zorgalliantie naar....
De Zorgalliantie mag eigenlijk al geen Zorgalliantie meer heten…
Afgelopen twee jaar is het netwerk van samenstelling veranderd
van een netwerk met 90% zorgorganisaties naar een netwerk met
4 wooncorporaties, 8 welzijnsorganisaties, 3 onderwijs-
organisaties en 15 zorgorganisaties. Is het tijd voor een andere
naam? Lees verder...
 

Oproep!
Ben jij een vrijwilliger of medewerker in welzijn of zorg die actief
zoekt naar hoe je het functioneren in zorgnetwerken rondom
kwetsbare ouderen kunt verbeteren? Dan ben ik (Wendy Kemper)
op zoek naar jou! Ik wil een leernetwerk creëren waarin we van-
en met elkaar leren. Dit betekent dat we een aantal
bijeenkomsten organiseren. Tijdens deze bijeen-
komsten verdiepen we thema’s, passen we tools toe en wisselen
we kennis uit. Het kost zoveel tijd als je er in wilt steken.
Geïnspireerd? Meld je dan aan bij wendy.kemper@han.nl.
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