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Het	  verhaal	  van…..	  





Hoe dan?!?!? 
• In	  triade!!	  
• De	  vergeten	  doelgroep	  verdient	  
beter,	  en	  dat	  geld	  niet	  alleen	  voor	  
cliënten.	  Ontwikkelen	  

Proberen	  
Innoveren	  



Ontwikkelen. 

1.	  Kom	  uit	  je	  comfortzone!	  
2.	  Ga	  terug	  naar	  je	  fabrieksinstellingen.	  
3.	  Maak	  contact,	  met	  je	  fabrieksinstelling,	  cliënten	  en	  collega’s.	  
4.	  Zoek	  naar	  nieuws	  (of	  doe	  je	  al	  iets	  bijzonders?)	  
5.	  Evidence	  based	  pracZce?!?!	  Medische	  richtlijnen!??!?	  (als	  dit	  
allemaal	  gelukt	  was….	  Hadden	  we	  hier	  vandaag	  niet	  gezeten….)	  
6.	  N=1!!!!	  
7.	  ‘Je	  hoe_	  niks	  ‘groots’	  te	  willen	  om	  een	  verandering	  in	  te	  ze`en’	  



Proberen 

1.  Zoek	  uit	  in	  welke	  omgeving	  je	  je	  preag	  en	  veilig	  voelt.	  
2.  Denk	  aan	  de	  triade!	  Betrek	  cliënten,	  familie	  en	  collega’s.	  
3.  Realiseer	  je	  dat	  jouw	  funcZe	  niks	  zegt	  over	  de	  herstel	  en	  

hoopwaarde	  die	  jij	  bij	  kan	  dragen!	  
4.  En	  nu	  gaan	  proberen!	  
5.  Maak	  gebruik	  van	  je	  netwerk!	  
6.  Vier	  je	  succes	  in	  triade!	  
7.  Deel	  je	  ervaring	  en	  succes;	  maak	  gebruik	  van	  social	  media.	  



Innoveren en evalueren 

1.  Laat	  zien	  wat	  je	  gedaan	  hebt	  en	  voel	  je	  trots!	  
2.  Zoek	  vak-‐	  en	  deelgenoten	  op	  en	  zoek	  samenwerkingsverbanden.	  
3.  Vraag	  feedback	  en	  stuur	  bij.	  
4.  Maar…	  blijf	  geloven	  in	  wat	  je	  doet	  en	  waar	  je	  voor	  staat!	  
5.  Doe	  geen	  concessies	  in	  je	  dromen!	  Niet	  veranderen	  brengt	  veel	  

grotere	  risico’s	  met	  zich	  mee	  dan	  de	  verandering	  zijn.	  	  



Ten slotte… 

• N=1	  
•  Jij	  hebt	  de	  sleutel	  le`erlijk	  en	  figuurlijk.	  Jij	  kan	  iedere	  minuut	  van	  de	  
dag	  besluiten	  een	  verandering	  in	  te	  ze`en.	  

• Ben	  je	  al	  bezig	  met	  veranderen	  en	  innoveren?	  Neem	  iemand	  die	  dit	  
wil,	  en	  mooie	  ambiZes	  hee_	  mee.	  Samen	  is	  het	  leuker.	  Geef	  iemand	  
de	  kans	  die	  jij	  zelf	  ook	  hebt	  gekregen.	  	  

•  Jouw	  dromen	  geven	  anderen	  hoop!	  


