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IMPACTBIJEENKOMST   

 
 

 

 
Tijdens de Impactbijeenkomst Waard om voor te werken! kun je twee workshops volgen. 
Onderstaand lees je wat je per workshop kunt verwachten. Bij aanvang van de bijeenkomst  
kies je jouw voorkeur. 
  

 
Begeleiding & Behoud: Een goed begin is het halve werk 
Workshopbegeleiders: Matteo Kooman (Vilente) & Onno Ettema (DrieGasthuizenGroep) 
 
Iedere werkgever wil goede mensen aan zich binden én behouden. Toch lukt dit laatste niet altijd. Vaak had  
het vertrek voorkomen kunnen worden door gericht aandacht te geven en wederzijds verwachtingen te delen.  
Om dit goed te kunnen doen, adviseren wij om bij het begin te beginnen.  
Want een goed begin is echt al het halve werk! 
 
In deze interactieve workshop nemen we je mee in het gedachtengoed van de organisatiebuddy. Een functie die 
onderdeel uitmaakt van een project waaraan 13 organisaties in de regio’s Arnhem en Foodvalley deelnemen. Tijdens 
deze verrassende workshop laten we je ervaren wat een goed begin kan zijn. We staan stil bij de theorie achter  
'gericht aandacht geven’ en vertellen vanuit de ervaringen wat er mogelijk is. 
 
 
 

Anders organiseren: Medewerkers aan het stuur: hype of hemel op aarde? 
Workshopbegeleiders: Ruth Maas (bestuurder), Monique Steehouwer (Praktijkopleider / verpleegkundige) &  
Urselien de Ridder (assistent fysiotherapeut) Zorgcentra de Betuwe 
 
Wie stuurt er nu eigenlijk? De professionals in de praktijk of de bestuurder? Wie durft écht te werken vanuit vertrouwen 
en gelijkwaardigheid? Is het zo dat we de zorg dood maken, wanneer we de zorg niet teruggeven aan de vakmensen?  
 
In deze interactieve workshop belichten we deze vragen vanuit beide perspectieven in een open gesprek waarin je ook 
de vragen kunt stellen die je elders niet durfde te stellen.  
  
 

 
Hacking Health: Samen innoveren in Zorg en Welzijn met een multidisciplinaire aanpak  
Workshopbegeleiders: Robin Hooijer (Reshape Radboudumc) & Barend Heeren (winnaar Hacking Health)  

Om de tekorten aan te pakken is sociale en technologische innovatie van belang. Hoe doe je dit als organisatie?  
Vanuit Reshape vertelt Robin hoe dit laagdrempelig en in korte tijd kan. Wat is het effect van een multidisciplinaire 
aanpak? En wat kun je in één weekend bereiken?   
 
In deze workshop gaan we ook dieper in op Dutch Hacking Health. Barend vertelt welk proces zijn team in één  
weekend heeft doorlopen om tot Nurses4Nurses te komen, een oplossing voor verzuim. Tijdens de workshop ervaar  
je hoe je in korte tijd multidisciplinair nieuwe oplossingen met elkaar kunt vormgeven. 
 
 
 

Imago: Ik Zorg als vliegwiel voor jouw organisatie  
Workshopbegeleiders: Mariëlle Steeneveld (Communicatieadviseur Coloriet) & Wies Koopman (WZW) 
 
Hoe zet je de landelijke Ik Zorg-campagne in voor jouw eigen organisatie? Hoe wakker je interne trots aan en  
wek je externe interesse? Hoe kan de campagne bijdragen om medewerkers ambassadeur te maken voor  
jouw eigen organisatie en de sector? Kom naar de workshop en laat je inspireren door de best practice  
van Coloriet én inspireer elkaar!  
 
Je gaat naar huis met praktische tips die je meteen kunt inzetten én kunt ter plekke jouw eigen digitale  
Ik Zorg-poster laten maken. Deze workshop is extra interessant voor HR- en communicatieprofessionals. 


