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fases & proces van een KRL
1. PASSIE
Verder denken dan individuele
belangen, samen met de
alliantiemakelaar. Wat speelt
er in onze omgeving en met
wie kunnen we dat samen
verbeteren?

3. PROJECTEN, ACTIE & ONDERZOEK
Studentenprogramma’s zijn een
belangrijk onderdeel van onze visie,
daarom sluiten zij altijd aan in deze
fase.

4.REFLECTEREN, LEREN &PRESENTATIE
Leren wordt expliciet gemaakt.

6. VERVOLG VAN PROCES/
HERHALING CYCLUS
2. AMBITIE
Wat willen we samen over
twee jaar bereikt hebben?

5. RESULTATEN & BORGEN
Nieuwe praktijken, tools en
kennis delen.
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TRIBUNE & ARENA
kennisdeling & activiteiten

Via een regionaal en landelijk gerichte Tribune
rondom alle KRL’s worden thema’s en kennis
opgedaan in de individuele KRL’s gedeeld met
een breed publiek.
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ARENA

kijken

or te doen

Leren do

Iedere KRL heeft een Arena waar
deelnemers leren door te doen
en een gebiedsgerichte Tribune
waar men kan leren door mee te
kijken. Dit gebeurt door:
- verbinden
- inspiratie
- uitwisseling

WAAROM

toegevoegde waarde & doelen

ervaringsdeskundigen & inwoners:
- participeren in het verbeteren en vernieuwen van
wonen, welzijn, zorg (en onderwijs)
- dragen expertise en belangrijke lokale kennis over

PRAKTIJK/
WERKVELD

organisaties & professionals:
- kunnen actief eigen organisatie in beweging brengen
- uitbreiding en versterking van netwerk
- leren in het werkveld
- werken lokaal aan vraagstukken

- impact en invloed op eigen omgeving
- uitbreiding netwerk en werk, mogelijkheden
om kennis te delen

impact leveren op beter
wonen, betere welzijn en zorg

nieuwe vormen van samen leren
in de praktijk ontwikkelen

met elkaar organiseren dat het aantal
leerplekken in de praktijk toeneemt

ONDERWIJS

ONDERZOEK

- uit iedere student komen nieuwe
thema’s en innovaties naar voren

- multidisciplinair onderzoek vormgeven
- koppelen/ verdiepen van onderzoek lectoren
- theorie verbinden aan praktijk en vice versa

- onderzoekende en ondernemende houding (stimu)leren
- opleiden & leren in de praktijk (hybride leeromgevingen)

DE ZORGALLIANTIE
- is een instrument om impact teweeg te brengen
- wij starten vanuit de organisaties en het (lokale) vraagstuk
en kijken naar de impact die wij tezamen kunnen leveren

VISIE

rollen deelnemers en toegevoegde waarde/ redenen om te participeren in een KRL

Door mee te doen aan
een project in een KRL heb ik echt de
praktijk ervaren. Ik heb samen
gewerkt met inwoners en professionals
waarbij ik gezien heb dat ieders
expertise gebruikt wordt.

Door met nieuwe mensen samen
te werken hebben we samen bredere en
nieuwe vraagstukken kunnen oppakken met als
resultaat nieuwe inzichten en veranderingen in
de wijk. Tijdens dit proces werd ik uit mijn
comfortzone gehaald en heb veel geleerd hierdoor.
De tribune activiteiten bieden mij mogelijkheden
om mee te kijken bij anderen en nieuwe
inzichtenop te doen.

Ik kan onderzoek doen in
een gebied waar ik passie voor heb.
De uitkomsten van dit onderzoek
kan ik verbinden en vergelijken met
uitkomsten uit andere gebieden.

Met mijn ervaringen uit
de praktijk kan ik mensen naar
mijn leefwereld halen. Door het delen
van mijn ervaringen kan ik mensen
uit hun comfortzone halen. Dit zorgt
ervoor dat ze met een andere blik
naar de situatie kunnen kijken.

Problemen die al lange tijd
spelen hebben eindelijk aandacht
gekregen. Zelf kan ik actief en
passief bijdragen aan veranderingen
in de wijk. Het is erg fijn om mijn
mening te laten horen en dat er echt
iets mee gedaan wordt.

Ik ben één dag in de week aanwezig in
de KRL. Hier begeleid ik studenten in de praktijk,
hierdoor begrijp ik beter wat studenten leren
en wat ze nog te leren hebben.
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Als alliantiemakelaar probeer ik een
netwerk te creëren in de KRL. Door te praten,
zoeken, horen en luisteren probeer ik verbindingen te leggen. Samen gaan we opzoek naar
maatschappelijk relevante onderwerpen.
Ik probeer vooral om het leerproces te
faciliteren en contact te houden met
alle deelnemers.

Ik ben meer in de praktijk
aanwezig, dit kan ik goed gebruiken tijdens
mijn lessen. Ik kan betere praktijkvoorbeelden
aanhalen wat mijn lessen sterker maakt. Af en
toe plaatsnemen op de tribune geeft me ook
nieuwe inzichten over hoe ik het anders
kan aanpakken
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Ik zie dat we nu de organisatie
overschrijdende vraagstukken kunnen
aanpakken. Door dit soort vraagstukken aan te
pakken creëren we impact in de wijk. De samenwerking met onderwijs zorgt ervoor dat wij niet
in de waan van alle dag blijven zitten. Met behulp
van de tribune kan ik ook kijken hoe het op
andere plekken gaat, dit inspireert me
om het hier anders te doen.

Ik werk samen met andere lectoren
en onderzoekers met verschillende
specialisaties. Zo creëren we multidisciplinair
onderzoek dat gekoppeld is aan de praktijk.
Ook heb ik hier voldoende sparringpartners.

Ik zie dat we met onze organisatie
nu samen met andere organisaties
organisatie-overschrijdende vraagstukken
kunnen aanpakken wat de wijk ten goede komt.
Ik kan onze inbreng hierdoor ook beter vertalen
naar mijn medewerkers.

