
 
 
Aanbod workshops conferente 'De medewerker van de toekomst' 
 
U kunt zich hier aanmelden voor de conferentie 'De medewerker van de toekomst'. Na aanmelding 
ontvangt u later een uitnodiging om u via de Netwerkapp aan te melden voor de workshops. U kunt 
hier alvast het aanbod bekijken. 
 
Het definitieve programma is bijna rond; we spelen in op de laatste ontwikkelingen.  
 

Titel Door Inhoud 
Aan de slag met 
zorgtechnologie 

Anja Waninge Van de zorgprofessional van de toekomst wordt 
verwacht dat deze zorgtechnologische 
toepassingen heeft geaccepteerd en deze inzet 
in het werk. Deze toepassingen dragen er aan 
bij dat mensen langer de regie houden over hun 
eigen leven en langer thuis kunnen blijven 
wonen. In het Zorgtrainingscentrum werken 
medewerkers van o.a. onderwijs, 
zorginstellingen en bedrijven met elkaar samen 
om onderwijsmaterialen te ontwikkelen op het 
gebied van zorgtechnologie. Er is een website 
waarop allerlei lesactiviteiten te vinden zijn, 
die gebruikt kunnen worden om 
deskundigheidsbevordering op dit gebied te 
realiseren. Een centraal punt waar je inspiratie 
op kunt doen en waar docenten, studenten en 
professionals lesactiviteiten vandaan kunnen 
halen, om te voorkomen dat wielen steeds 
weer opnieuw uitgevonden worden. Onze 
droom? Onze materialen ‘gewoon’ delen met 
anderen en samen met anderen de databank 
nog meer compleet te maken. De workshop 
maakt je wegwijs in de website en biedt 
handvatten om professionaliseringstrajecten 
gericht op zorgtechnologie, te programmeren 
 

Anders kijken, anders 
leren, anders doen in de 
Wijkleercentra. Wat 
betekent dat voor 
begeleiden in of dicht bij 
de praktijk 

Ciska v.d. Span In de Achterhoek en Liemers zijn, door nauwe 
samenwerking tussen zorg- en 
welzijnsinstellingen en Graafschap College, 
Wijkleercentra ontstaan. In de Wijkleercentra 
leren lerenden van en met elkaar met 
begeleiding van de wijkdocent. Een werkwijze 
die goed aan bleek te sluiten bij 'Anders kijken, 
anders leren, anders doen'.  
Een andere kijk op leren in de praktijk vraagt 
ook een andere wijze van begeleiden. Tijdens 
deze workshop nemen we u mee in onze 
zoektocht om dit vorm te geven. Want hoe 
stimuleer je nu leren vanuit het perspectief 
van functioneren, veerkracht en eigen regie. 

https://www.wgvzorgenwelzijn.nl/agenda/conferentie-de-medewerker-van-de-toekomst-389


Hoe stimuleer je eigenaarschap van het eigen 
leerproces door de lerenden en ook nog eens 
interprofessioneel leren en leven lang leren. 
We hebben hierin stappen gezet, maar zijn nog 
lang niet klaar. Graag gaan we daarover met u 
in gesprek. 
 

Zorgtechnologie en 
zelfredzaamheid 

Rob Nijhuis Tijdens deze workshop gaan we in op de trends 
en ontwikkelingen op het gebied van 
zorgtechnologie in relatie tot zelfredzaamheid 
en zelfstandigheid van de burger/cliënt. Ook 
de veranderende rol van de (toekomstige) 
zorgprofessional komt aan bod. 
 

Open leerplatform 
Allyoucanlearn 

Dries Krens Het beroep van de zorgprofessional verandert 
in hoog tempo. Aansluiting tussen het mbo en 
de praktijk is een grote uitdaging. Dit geldt 
voor studenten, medewerkers, maar ook voor 
docenten. Er wordt gevraagd om andere 
competenties: sociaal, procedureel en 
technologisch. De zorgprofessional moet blijven 
leren om alle veranderingen bij te blijven 
benen. Allyoucanlearn is een open 
leerplatform. Op dit platform kunnen 
onderwijsinstellingen, commerciële 
aanbieders, zorg- en welzijnsinstellingen, 
kenniscentra, et cetera hun opleidingsmodules 
gratis aanbieden en delen met anderen. 
Iedereen (studenten, professionals, 
mantelzorgers, vrijwilligers, 
gemeenteambtenaren) kan de modules gratis 
volgen. Het staat zowel gebruikers als 
onderwijsinstellingen vrij om het aanbod te 
gebruiken of te delen. Digitalisering van het 
mbo, vernieuwing van de manier waarop 
geleerd wordt en onderzoek naar de effecten 
ervan is de kern van het project 
Allyoucanlearn, dat nu in zijn eerste jaar zit 
(2021 is einde projectfase).  
In deze workshop nemen we u mee in de opzet 
en doelstellingen van Allyoucanlearn. We laten 
u zien wat de gebruiker te zien krijgt door het 
tonen van leermodules met films, vragen, 
interactie met de docent, et cetera. 
 

Stageafstemmingstool Johan Stubbe Hoe kunnen we het stageproces digitaliseren? 
Samen met instellingen en het 
beroepsonderwijs is WGV Zorg en Welzijn bezig 
om een ondersteunende digitale stagemodule 
te ontwikkelen. Inmiddels zijn hierin de nodige 
stappen gezet en zijn de deelnemende partijen 
zeer enthousiast. In 2015 is een pilot gedraaid 
waarin is gezocht naar een manier om het 
stageproces te digitaliseren. Uit het testen van 
bestaande systemen bleek dat geen van de 
systemen voldeed aan de wensen van de 
deelnemende partijen. Daarop is besloten 
gezamenlijk een systeem te ontwikkelen. WGV 
Zorg en Welzijn heeft hierin het voortouw 
genomen. Inmiddels is er een ondersteunende 



digitale stagemodule ontwikkeld. De bouw van 
de module zit in de afrondende fase. Tijdens 
deze workshop wordt gedemonstreerd hoe het 
systeem werkt. 
 

Leernetwerk 
wijkverpleging Wijklink 
Oost 

Dorine Koopman 
en Anne van den 
Berg 

Saxion heeft samen met 16 
thuiszorginstellingen en 3 ROC's uit de regio’s 
Salland, Twente en de Achterhoek een 
eigentijds leernetwerk voor 
wijkverpleegkundigen, verzorgenden IG, 
studenten en docenten ingericht. Het 
leernetwerk, WijkLink Oost genaamd, is op 8 
maart 2016 gelanceerd en heeft op dit moment 
bijna 1000 leden. 
 
Hoofddoel van WijkLink is het 
professionaliseren en kennisdelen over de 
grenzen van de instellingen en scholen heen. 
Lectoraten en practoraten gebruiken WijkLink 
voor het verspreiden van de uitkomsten van 
hun onderzoek. In WijkLink zoeken 
wijkverpleegkundigen, verzorgenden, docenten 
en studenten elkaar op, stellen elkaar vragen 
en delen best practices en behandelrichtlijnen. 
Docenten en praktijkbegeleiders staan in direct 
contact met elkaar, en instellingen vinden er 
studenten voor bepaalde 
opdrachten/projecten.  
 
Naast het digitale interactieve platform zijn er 
jaarlijks twee themabijeenkomsten over 
actuele thema’s. De workshops worden 
grotendeels door docenten en de 
verpleegkundigen van de betreffende 
instellingen zelf ingevuld en leveren boeiende 
discussies op! Naast de workshops is er ruimte 
om te netwerken.  
  
In deze interactieve presentatie vertellen we 
kort hoe WijkLink is ontstaan en wat de rol is 
van de community manager. Verder willen we 
vooral graag met u in gesprek over de kansen 
voor de toekomst van WijkLink. 
 

Praktijkgestuurd leren in 
de BBL 

Elise Nieuwhof  Op zoek naar de ondernemende medewerker, 
in eigen regie, met hart en lef. 
  
Centrale gedachte is praktijksturing: de lessen 
volgen de leervragen van de studenten, er is 
geen vast lesprogramma. Groepjes van 6 tot 10 
studenten vormen coachgroepen. Er is vrije 
instroom, vrije uitstroom, vrij studietempo. De 
student is in eigen regie ten aanzien van het 
leerproces: persoonlijke kracht en regie 
ontwikkelen is een basisproces in de opleiding. 
Alleen medewerkers met persoonlijke kracht 
kunnen cliënten eigen regie geven en krachtige 
keuzes maken met en voor cliënten. 
 



Care Academy Veluwe is een coöperatie in 
oprichting, met 7 partners: MBO Landstede, 
HBO Windesheim, St. Jansdal ziekenhuis, Icare 
thuiszorg, Careander VG Zorg & Welzijn, 
Zorggroep NoordWest Veluwe Verpleeghuiszorg 
en 's Heeren Loo VG Zorg & Welzijn. Onlangs is 
tevens gestart met de Care Academy 
Stedendriehoek. Volgend jaar kunnen 
organisaties zich hierbij aansluiten. 
  
In deze workshop delen we hoe dit 
praktijkgestuurde onderwijs vorm krijgt en hoe 
we medewerkers ondersteunen om de 
professional van de toekomst te worden. 
 

Ouderen en levensvragen, 
van theorie naar praktijk 

Foekje Pol In deze workshop wordt het onderzoek 
toegelicht en praktisch gebruik gemaakt van de 
WebApp. Verder wordt nagedacht over 
manieren waarop ondanks de werkdruk in de 
zorg toch aandacht voor levensvragen een plek 
kan krijgen. Na een periode waarin de 
gezondheidszorg meer zakelijk is geworden 
komt geleidelijk weer meer aandacht voor 
zingeving in de zorg. Het kenniscentrum Vilans 
ontwikkelde een Kwaliteitsstandaard 
Levensvragen. Dit theoretische document is 
praktisch gemaakt door het ontwikkelen van 
een Mobiele Applicatie door het lectoraat ‘Zorg 
en Zingeving’ van de Hogeschool Viaa te Zwolle 
in samenwerking met het kenniscentrum Vilans. 
Gedurende de ontwikkeling van deze WebApp is 
onderzoek uitgevoerd door middel van 
literatuurstudie, input van experts, een 
testgroep en kwantitatief onderzoek naar de 
effectiviteit van de WebApp. Het doel van dit 
onderwijskundig ontwerponderzoek was om een 
mobiele applicatie voor gezondheidszorg 
medewerkers te ontwikkelen die aandacht voor 
levensvragen bij ouderen verbetert. 
 

Met de kennistoetsenbank 
is de toekomst er nu voor 
de student 

Wil de Groot-
Bolluijt 

Het onderwijs van de toekomst dient 
nieuwsgierigheid en creativiteit te ontwikkelen 
en het moet studenten de gelegenheid geven 
hun weg te vinden in de digitale wereld. Een 
belangrijk onderdeel van het leerproces is 
toetsen. Meten wat een student al wel en nog 
niet kan, levert essentiële informatie om het 
leerproces te sturen. 
 
De digitale kennistoetsenbank van Prove2Move 
sluit hier direct op aan. De kennistoetsenbank 
past bij het onderwijs en medewerker van de 
toekomst omdat het een eigentijds digitaal 
leerinstrument is. Hiermee wordt de verbinding 
tussen onderwijs en beroepspraktijk versterkt. 
Er worden ‘toetsen om te leren’ aangeboden 
waardoor hiaten in kennis snel zichtbaar 
kunnen worden. De digitale kennistoetsenbank 
kan op verschillende momenten in het 
leerproces ingezet worden en wordt ontwikkeld 



voor en door docenten en in afstemming met 
de praktijk.  
 
Prove2Move wil tijdens deze interactieve 
workshop de deelnemers laten ervaren wat 
voor de student, de docent en/of werk- of 
praktijkbegeleider het aanbod is. De 
deelnemers krijgen de gelegenheid zelf aan de 
slag te gaan. De deelnemer dient in het bezit 
te zijn van mobiele apparatuur denk aan 
smartphones, tablet, laptop, etc. 
 

Innovatie en 
multidisciplinair 
samenwerken  

Claire Lovell Maatschappelijke uitdagingen zijn kansen, 
maar vragen wel om samenwerking tussen 
verschillende organisaties en individuen. Hoe 
breng je verschillende perspectieven bij elkaar 
om gezamenlijk iets nieuws te ontwikkelen? Op 
het gebied van zorg en welzijn heeft 
Over/Nieuw ruime ervaring met het bij elkaar 
brengen van partijen om gezamenlijk beleid te 
maken. Om zo een gat te dichten in het 
thuiszorgaanbod in de gemeente bijvoorbeeld, 
of ruimte te maken voor de zorgaanbieder om 
in de praktijk in te spelen op de behoefte van 
de cliënt, of de medewerker de mogelijkheid 
geven zich te ontwikkelen in zijn of haar vak. 
Ontwikkelingen waarbij overheid en praktijk 
niet tegenover elkaar staan, maar samen 
toewerken naar een gemeenschappelijk doel: 
maatschappelijke vernieuwing.  
Voor deze interactieve presentatie wordt 
gebruik gemaakt van voorbeelden uit de 
praktijk van projecten bij gemeentes en 
zorgaanbieders, uitgewerkt in anonieme 
casussen. 
 

Interdisciplinaire 
samenwerking verstreken 
met een digitale 
teamthermometer 

Monique Mensen De transities in zorg en welzijn veranderen de 
beroepspraktijk voor sociale- en 
zorgprofessionals in de wijk. Nieuwe vormen 
van samenwerken in de wijk doen hun intrede. 
In de praktijk valt het interprofessioneel 
samenwerken niet altijd mee. Het project 
Professioneel samenwerken in de wijk heeft 
geleerd dat investeren in sociale processen de 
moeite waard is. In dit onderzoek- en 
ontwikkelproject hebben twee lectoraten van 
Hogeschool Windesheim samen met regionale 
en landelijke organisaties een digitale 
teamthermometer ontwikkeld. Met behulp van 
dit instrument kunnen zorg- en 
welzijnsprofessionals de kwaliteit van hun 
interprofessionele samenwerking en de 
samenwerking met het informele netwerk rond 
cliënten monitoren en verbeteren*. Het 
instrument is per ingang van november 2016 
voor iedere professional beschikbaar 
(https://www.samenwerkenzorgenwelzijn.nl/). 
Het project is mede mogelijk gemaakt met 
financiering van Regieorgaan SIA. 
  

https://www.samenwerkenzorgenwelzijn.nl/


Opzet 
In de workshop krijgen deelnemers eerst kort 
toegelicht op welke wijze de digitale 
thermometer tot stand is gekomen. Daarbij 
wordt ook verteld over de toepassing van het 
instrument in een innovatieleerwerkplaats 
waarin studenten en professionals samen 
werken, leren en de praktijk verbeteren. 
Vervolgens kunnen de deelnemers zelf ervaren 
hoe de thermometer in de praktijk werkt. 
 

Innoveren doe je samen! Cindy Hobert  Cindy is 15 jaar werkzaam in de huisartsenzorg 
en initiatiefnemer van OZOverbindzorg. 
OZOverbindzorg zorgt voor communicatie 
tussen cliënt, mantelzorger, zorgverleners, 
welzijnswerkers en vrijwilligers. Innovatie in de 
praktijk dus. In het concept bepaalt de cliënt 
wie er deel mag nemen in zijn of haar netwerk. 
Alle partijen zijn zo beter op de hoogte en de 
lijntjes zijn kort. Met teamspirit rondom de 
cliënt als gevolg.  
  
Het innovatieve is natuurlijk dat de cliënt zelf 
eigenaar is van zijn of haar ‘dossier’, zonder 
een belang bij één van de partijen (huisarts, 
thuiszorg, apotheek, specialist, gemeente, 
etc.). Resultaat? Commitment bij alle partijen. 
Hoe mooi is dat?! Maar cliënt in de regie hoe 
gaan we daar eigenlijk mee om? 
  
Wie dus wil weten hoe innovatie in de praktijk 
werkt en hoe je dat samen met andere partijen 
groot laat worden, geef je dan op voor deze 
interactieve presentatie. 
 

Interprofessioneel 
samenwerken 

Monique Mensen, 
Eric Mondriaan 

Met groeiend aantal oudere en chronisch zieke 
mensen en veranderde gezondheidszorg neemt 
de complexiteit van de vraagstukken waar 
professionals voor komen te staan toe. Om een 
passend antwoord te bieden aan de 
zorgverlening voor de cliënt is het nodig om 
interprofessioneel samen te werken. Dit gaat 
niet vanzelf. In de workshop wordt toegelicht 
waar je rekening mee moet houden bij het 
interprofessioneel samenwerken. Ook laten wij 
je via een werkvorm ervaren wat de 
meerwaarde kan zijn.    
 

Gedifferentieerd 
talentonderwijs 
ontwerpen en uitvoeren, 
hoe doe je dat?  

Cas van der 
Sande/ Nitie 
Mardjan 

Studenten zijn jonge professionals. We willen 
dat jonge professionals begrijpen dat ze 
verantwoordelijkheid dragen niet alleen voor 
beroep-specifieke aspecten, maar voor 
integrale kwaliteit en duurzaamheid van de 
eigen organisatie. Dat vraagt dat wij, opleiders 
en zittende professionals begrijpen dat de 
jonge professional zijn professionele identiteit 
moet kunnen ontwikkelen, inzetten en 
benutten.  
 



Dit is een workshop waarin de deelnemers 
ervaren hoe studenten (en hun opleiders) 
worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun 
individuele talenten. Studenten nemen u mee. 
Aan het eind is er een korte theoretische 
duiding aan de hand van het T-shape model. 
 

Zorg op afstand en de rol 
van de toekomstige 
zorgprofessionals 

Stefanie Jansen- 
Kosterink 

De wereld verandert en technologie maakt 
steeds meer deel uit van ons leven. Meer dan 
90% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar 
en ouder is bekend met en maakt gebruik van 
internet. Daarnaast is vier op de vijf 
Nederlanders in het bezit van een smartphone. 
Deze ontwikkelingen hebben niet alleen invloed 
op ons dagelijkse leven, maar ook in de zorg 
wordt de inzet van technologie steeds meer 
geaccepteerd.  
 
Chronisch zieken kunnen thuis via verschillende 
websites steeds gemakkelijker zelf hun 
aandoening monitoren, maar ook trainen. 
Behandeling via soortelijke websites is mogelijk 
voor deze patiëntengroep en voor patiënten 
met acute klachten. Maar wat betekent deze 
ontwikkeling voor de zorg en voor 
(toekomstige) professionals werkend in de 
zorg?   
 
Tijdens deze workshop zullen wij namens 
Roessingh Research & Development een 
introductie geven op de huidige mogelijkheden 
van technologie in de zorg. Wat betekenen 
deze veranderingen voor de toekomstige 
zorgprofessionals? Wat wordt er van het 
onderwijs verwacht om ervoor te zorgen dat 
zorgprofessionals een positief-kritische houding 
hebben ten opzichte van technologie? Rond 
deze vragen gaan wij graag met jullie in 
discussie. 
 
De workshop wordt afgesloten met een blik op 
de toekomst. Welke technologieën zijn nu in 
ontwikkeling en zullen over een aantal jaren 
geïntroduceerd worden in de zorg? 
 

De zorgprofessional van de 
toekomst in Oost-
Nederland 

Ineke van de Wal De wereld van zorg en welzijn is sterk in 
beweging. De gevolgen van onder andere de 
participatiewet, de wijk centraal, het “zorgen 
voor” naar “zorgen dat” en het toenemend 
belang van technologie maken dat oude 
structuren en werkwijzen niet langer adequaat 
zijn. Dit alles heeft gevolgen voor de 
zorgprofessional. 
  
In deze workshop laten we zien hoe we in de 
afgelopen maanden hebben gewerkt aan een 
profiel van de “zorgprofessional van de 
toekomst in Oost-Nederland”. Uitgangspunt van 
onze sessies was het rapport “ Anders kijken, 
anders leren en anders doen.  



  
Ons doel is om een pragmatische/concrete 
invulling te geven aan de toekomstige 
zorgprofessional op basis van  
a) radicale mensgerichtheid als uitgangspunt; 
b) good practices, lopende experimenten in 
Oost-Nederland; 
c) uitkomsten van praktijkgericht onderzoek.  
  
In deze workshop willen we u meenemen in 
onze ideevorming en deze illustreren met good 
practices en lopende experimenten. Graag 
willen we onze beelden op een interactieve 
wijze toetsen aan uw opvattingen, teneinde 
ons beeld over de zorgprofessional van de 
toekomst te completeren. 
 

Natuurlijk leiderschap Onno Uringa Ieder mens binnen (en buiten) een organisatie, 
is steeds bezig met vier natuurlijke krachten. 
Op de horizontale as gaat het om de polariteit 
tussen verbinden en autonomie. Op de 
verticale as gaat het om de polariteit tussen 
ontbinden en vernieuwen. Dit is geen theorie 
maar een krachtenveld die in de reële natuur 
constant gaande is, of we nu willen of niet. De 
uitleg is gebaseerd op het werk van Ken Wilber, 
de zogenaamde holon.  
 
De uitdaging is steeds opnieuw dat de 
werkzame mens én lid, én leider is van zijn 
eigen ontwikkeling en groei. Waar iemand ook 
werkt, binnen welke context dan ook, steeds 
wordt een appél gedaan op lid en leider zijn. 
De workshop bevat een korte inleiding over de 
vier krachten op een interactieve manier. 
Middels voorbeelden van mijzelf en 
voorbeelden van de deelnemers, wil ik het 
krachtenveld laten leven. Daarna doen we een 
collectieve systemische oefening (opstellingen 
Bert Hellinger) om mensen te laten ervaren hoe 
de krachten werkzaam zijn in hun eigen 
persoonlijke en professionele leven. Daarna zal 
een korte evaluatie plaatsvinden om de 
belangrijkste inzichten en ervaringen te delen 
met elkaar. 
 

Ervaar Serious Gaming: 
Carion Wijkzorg 

Jeroen Boonstra, 
Elke Tijhuid 

Twintig weken lang leren in een gesimuleerde 
omgeving gericht op de wijkzorg van de 
toekomst. Dat is waar studenten van de 
opleiding verpleegkunde van Saxion zich mee 
bezig gaan houden in leerjaar 2.  
Vetrekpunt is het nieuwe opleidingsprofiel 
Bachelor of Nursing 2020 (BN2020). Studenten 
worden in een authentieke omgeving 
uitgedaagd om bestaande vraagstukken uit de 
wijk te onderzoeken, zorg te verlenen aan 
bestaande casussen (fictief) en om hun eigen 
kwaliteitsregister bij te houden. Studenten 
werken samen met docenten en 
wijkverpleegkundigen in een online platform, 



Wijklink, maar ook met studenten van andere 
opleidingen als Podotherapie en Social Work. 
 
Tijdens de workshop zal een pitch worden 
gegeven over de totstandkoming van de game, 
de uitvoering en de eerste ervaringen. Ook is er 
de gelegenheid om de game te ervaren. 
 

De cliënt is je baas, een 
Avatar je opdrachtgever 

Annemarie 
Johannes, Ellen 
Steenmeijer 

In de zorg praten we er veel over dat de cliënt 
die zorg nodig heeft zelf de regie in handen 
moet houden over zijn of haar eigen leven. In 
de huidige werkelijkheid bepalen de 
zorgverleners en zorgverzekeraars wanneer en 
hoe lang er zorg wordt verleend en is er in de 
praktijk weinig sprake van eigen regie. Wil de 
cliënt dat dan niet? O jawel. Kan het niet? O 
jawel. Met Anne als persoonlijke virtuele 
assistent kan de cliënt zelf bepalen wanneer hij 
(m/v) welke zorg wil. Bepaalt hij wat hij zelf 
kan en wil doen - met de hulp van Anne - en via 
Anne kan hij regelen dat hij contact heeft met 
iemand, voor de gezelligheid of voor hulp, 
wanneer hem dat uitkomt. Als je in de 
toekomst een zorgmedewerker bent, bepaal 
niet jij (of de organisatie, als die nog bestaat) 
wanneer en hoe er zorg wordt verleend, maar 
de zorgvrager zelf en zal je opdrachten 
ontvangen van een Avatar zoals Anne. 
 

Innovaties in de zorg; een 
lust of een last?  

Johan Elbers, 
Marlou van de 
Bosch 

Wat betekent innovatie voor zorgmedewerkers? 
Innovaties doen steeds meer hun intrede in de 
dagelijkse zorg voor mensen. De vraag is hoe 
we hier mee omgaan, wat dit betekent voor 
het profiel van een medewerker en wat de 
klant hier wijzer van wordt. Het onderwerp 
brengt vele vragen met zich mee. Hier gaan we 
tijdens deze workshop op in. Tevens laat ik een 
aantal voorbeelden zien van de dagelijkse 
praktijk binnen ’s Heeren Loo regio Apeldoorn. 
 

Gebruik van Virtual 
Reality Exposure Therapie 

Frank Lauwers Door middel van Virtual Reality is het gebruik 
van exposure binnen therapie een stuk 
makkelijker. Tijdens de workshop zult u kennis 
maken en ervaren wat de mogelijkheden van 
Virtual Reality zijn om Exposure binnen de 
therapieën te gebruiken. 
 

Moreel beraad in de zorg Bart Cusveller Moreel beraad is een georganiseerde vorm van 
ethisch overleg in de praktijk van de 
zorgverlening. Ethiek in de zorg is een 
alledaagse zaak omdat de meeste zorgvragers 
twee of meer zorgbehoeften tegelijk hebben: 
een patiënt wassen die ook pijn heeft, een 
bewoner adviseren die ook verward is, een 
eenzame cliënt activeren die geen sociaal 
netwerk heeft. Dan moeten er keuzes gemaakt 
worden: “Wat is hier en nu het belangrijkste?” 
Omdat zorgverleners zelden alleen werken is 
ethiek in de zorg bijna altijd een kwestie van 
overleggen: “Hoe doen we dit?” Dat begint bij 



de koffie, maar afhankelijk van het onderwerp 
kunnen er ook meer formele vormen van 
overleg georganiseerd worden, zoals moreel 
beraad. Dat komt het functioneren van teams 
vaak sterk ten goede. Wat dat is en hoe dat 
gaat bespreken we in de workshop aan de hand 
van een voorbeeld dat tegenwoordig veel in de 
zorg voorkomt. 
 

Training voor 
beoordelaars, Prove2Move 

Carmen Rikkink De medewerker van de toekomst denkt vooruit. 
Het overdragen van kennis en vaardigheden aan 
een volgende generatie maakt daar onderdeel 
van uit. Na een periode van begeleiden tijdens 
de stageperiode beoordeelt de medewerker de 
mogelijk nieuwe medewerker van de toekomst. 
Medewerkers die het vak van beoordelaar 
verstaan, zijn van belang voor het voortbestaan 
van het beroep en het bevorderen van de 
kwaliteit van de beroepsuitoefening.  
  
Prove2Move organiseert in opdracht van haar 
leden, ROC van Twente/Deltion 
College/Landstede, de Training voor 
beoordelaars. In deze training verdiept de 
ervaren, gediplomeerde professional zich in het 
beoordelen van studenten Zorg en Welzijn, 
Dienstverlening en Entree. 
  
Tijdens de presentatie maakt de deelnemer 
kennis met de opzet van de Training voor 
beoordelaars en worden veelvoorkomende 
dilemma’s van beoordelaars besproken. De 
input uit de dagelijkse praktijk maakt de 
situaties herkenbaar. 
 

Hybride Leren: Leren in, 
aan en van de praktijk! 

Jeroen Zeeman De lessen worden door docenten geven op 
locatie in de praktijk, werken studenten aan 
een opdracht vanuit de vraag van het werkveld 
en krijgen ze ondersteuning en begeleiding van 
de praktijk. In dit geval heeft Travers Welzijn 
en Sociaal Wijkteam Dieze een vraag 
neergelegd bij 4 Zwolse scholen over meiden 
van 12 t/m 18 jaar woonachtig in de wijk 
Dieze. 8 studenten zijn met deze vraag aan de 
slag gegaan om samen 8 uur per week de vraag 
zowel theoretisch als in de praktijk te 
beantwoorden. Op de momenten dat studenten 
een vraag hadden kregen ze hier een les over 
of kwam er een specialist langs om te praten 
over een bepaald thema, hierdoor konden ze 
verder met hun opdracht. Deze vorm van 
onderwijs vinden wij een waardevolle manier 
van leren. Als 2 welzijnsorganisaties en 4 
scholen samen hybride gaan leren dan ben je 
integraal en multidisciplinair aan het werk. 
Door de combinatie van mbo-hbo waarbij de 
studenten zich meteen moeten laten zien in 
het werkveld zijn ze ook bewust bezig met hun 
eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten, hierdoor 
staat naast de vraag vanuit het werkveld ook 



de persoonlijke ontwikkeling centraal. Hybride 
leren zal na de pilot van afgelopen jaar worden 
doorgezet zodat meer studenten kunnen leren 
in, aan en van de praktijk. Binnen deze 
presentatie komen de verschillende fases van 
samenwerken, opzetten van… en het 
versterken van… aan bod. 
 

Ikke ikke en de rest kan 
stikken 

Ynske Draisma We nemen jullie mee aan de hand van het vak 
‘burgerschap’ hoe wij als ROC van Twente een 
student niet alleen opleiden voor een beroep, 
hem/haar voorbereiden op een mogelijke 
doorstroming naar een hoger opleidingsniveau, 
maar vooral ook hoe hij/zij deel kan nemen 
aan de samenleving. We delen en halen ook 
graag op: wat vinden jullie belangrijk dat we 
onze studenten op dit gebied leren? 
 

Zwolle Gezonde Stad Lector Joop ten 
Dam 
Windesheim  

Zwolle Gezonde Stad is een breed 
samenwerkingsverband van gemeente, publieke 
instellingen en van bedrijven. Doel is op een 
brede integrale manier de gezondheid van jong 
en oud te bevorderen langs de lijnen van 
Gezond leven, Gezonde zorg en Gezonde 
omgeving. Dit vergt van de partners aandacht 
voor gezondheid en preventie en dus 
verbreding van de core business. Het vereist 
bijvoorbeeld dat medewerkers van een 
welzijnsinstelling niet alleen aandacht hebben 
voor welzijn, maar zich ook rekenschap geven 
van de impact van hun werk op de gezondheid 
van de doelgroep. 
Het voorbeeld van Zwolle Gezonde Stad wordt 
uitgewerkt (met daarin de rol van het lectoraat 
De Gezonde Stad) en er wordt ingegaan op de 
consequenties die dit heeft voor professionals. 
 

Expeditie TotaalWerken, 
HR2020 

Jan Hendriks De wereld verandert in hoog tempo en we 
maken ons op voor een nieuw evenwicht op de 
arbeidsmarkt tussen werknemers en 
werkgevers: TotaalWerken. 
Het arbeidsmarktvraagstuk spitst zich toe de 
centrale vraag: wie voert de regie en heeft 
leiding in deze Expeditie TotaalWerken? 
Een verrassende wending en paradigmashift in 
de zoektocht naar menskracht binnen de ZORG 
in beweging op weg naar 2020/2025. 
Werk en werken wordt als het dansen van een 
“tango”, waarbij werkgever en werknemer 
hand in hand temperamentvol voortbewegen. 
Maar wie leidt deze dans naar de toekomst? 
 

Wendbare organisaties: 
van woorden naar daden 
naar geïnspireerde 
resultaten 

George Parker We functioneren niet langer als een trein op 
een treinrails met vaste routes en voorspelbare 
stops onderweg als gevolg van de sneller 
veranderingen in technologie, economie en 
maatschappij. We hebben wendbare 
organisaties nodig die als een zwerm 
terreinauto’s functioneren.  
 



Dat vraagt om een andere houding en andere 
vaardigheden. Samen visies vormen, intensieve 
communicatie, samen problemen onderweg 
oplossen en nieuwe wegen banen. 
 
In deze workshop ga je aan de slag met je 
eigen werk. Je leert de geheimen achter 
creatieve processen en hoe je je eigen gevoel 
en verbeeldingskracht als professionele 
instrumenten kunt gebruiken. 
 
Deze workshop is met name interessant voor 
bestuurders en strategen. 
 

Goede zorg is voelen en 
denken, niet rekenen! 
Loesje 

Ria Blokzijl Hulp nodig hebben bij alledaagse dingen, bij 
het aankleden, het eten, douchen… Voor 
bewoners van zorgcentra is het dagelijkse 
realiteit. Zij voelen zich hierdoor enorm 
kwetsbaar en afhankelijk.   
Protocollen, inspectievereisten, 
organisatiebeleid en veiligheidsoverwegingen 
voeren veelal de boventoon. Genoeg redenen 
om niet de behoeften en wensen van cliënten 
op de eerste plaats te kunnen zetten.  
Hoe voelt het om zelf zorg te ontvangen? Het  
Zorgtrainingscentrum in Zwolle organiseert 
inleefsessies voor zorgprofessionals. Tijdens 
deze inleefsessies kruipt u een dag in de rol 
van uw zorgontvanger, na afloop reflecteert u 
samen met de zorgverleners van die dag op alle 
opgedane ervaringen.  
 
Tijdens deze workshop kun u vandaag al kort 
ervaren hoe het is om zorg-afhankelijk te zijn 
d.m.v. een korte inleefervaring. Maak kennis 
met ervaringsleren! 
 

De digitale (toekomstige) 
medewerker 

Johan Stubbe Iedereen, altijd, overal. Leren, testen, 
solliciteren, werken en dat alles in één app. 
Zittend in de trein op je smartphone leren of 
solliciteren. De toekomstige arbeidsmarkt 
vraagt om meer creativiteit bij het geven van 
uitvoering aan haar taken. Alleen met meer 
personeel redden we het misschien niet. Meer 
ondersteuning van processen door innovatieve 
technologie kan helpen. Faciliteren van de 
sector door ruimte te geven kan leiden tot 
bijzondere resultaten. 
 
In deze workshop neemt WGV Zorg en Welzijn u 
mee in haar visie op de digitale medewerker 
3.0 van de toekomst. 
 
Na de introductie gaan we met u in gesprek 
over de mogelijkheden van de app. WGV Zorg 
en Welzijn ontvangt van u graag suggesties voor 
aanpassingen of nieuwe toepassingen. Wanneer 
u mee wilt (blijven) denken over de 
ontwikkelingsmogelijkheden, dan kunt u zich 



na de workshop hiervoor opgeven. 
 

Make de culturele 
diversiteitsshift happen! 

Jos Artz Culturele diversiteit in personeelsbeleid is in 
toenemende mate een graadmeter voor succes 
van organisaties. In deze workshop gaan we 
een paradigmashift starten bij de deelnemers 
aan de workshop. We gaan dus niet achteruit 
maar vooruit kijken! Je krijgt een inkijkje in 
een aantal tools op personeelsniveau en op 
organisatie niveau vanuit zowel het zorg en 
welzijns- alsook het onderwijs perspectief. 
 

 


