Amerpoort
Jan-Willem
Schuurman

Kennisvouchers: een soort tegoedbonnen waarmee teams
de tijd krijgen (en dus weg kunnen van de werkplek en
vervangers kunnen inzetten) om kennis te delen of te
vergaderen.
GOOD PRACTICE

omdat:
• Het is eenvoudig opgezet.
• De vouchers nodigen uit en sluiten aan bij de
intrinsieke behoefte van teams om te leren.
• De vouchers maken het mogelijk om te leren, maar
teams bepalen zelf wanneer en hoe en waarover ze
leren. De regie over de inhoud ligt volledig bij de
teams (zelfgestuurd leren)
De ingediende plannen en de verslagen worden gedeeld
en dat op zich brengt collegae ook weer op ideeën. (werkt
besmettelijk)

Amerpoort
Lenieke Velis

Bij projecten en implementatietrajecten
werken volgens de kenniscirkel. Dit wordt nog
niet overal toegepast en dat is soms
merkbaar.
GOOD/BAD PRACTICE
Waar de kenniscirkel wordt toegepast merk je
dat de kennis naast ontwikkeld, ook geborgd
wordt.
Waar het nog niet wordt ingezet merk je dat
kennis opdroogt en in sommige gevallen
verloren gaat.

AWVB
Lucienne
Heerkens

Kennismanager gekoppeld aan academische werkplaats.
Leven met een verstandelijke beperking. Wetenschap
verbindend aan praktijk en andersom. Praktijk vindt
onderzoek – onderzoek vindt praktijk.
GOOD PRACTICE

Cosis
Niesje Kats –
van der Haar

Kenniskringen organiseren t.b.v. de doelgroepen
die de brug vormen tussen externe en interne
ontwikkeling.
De Kenniskringen adviseren wat betreft interne
kennisontwikkeling, verspreiding en borging.

Frion
Pauline van den
Boogert

Het versterken van de regie van de cliënt door hen
(en verwanten en begeleiders) toegang te geven tot
informatie en hulpmiddelen via het Zoekplein en
deze te linken aan het cliënttevredenheidsonderzoek
(BIT) en het ondersteuningsplan. Start bij de cliënt,
dan volgt kennis bij medewerkers.
GOOD/BAD PRACTICE
Vraaggericht, oplossingsgericht en
ontwikkelingsgericht werken als good practice.
Volwassen benadering naar cliënten. Eerst zaaien,
dan oogsten. Ongeduld kun je hierbij niet gebruiken.
Het is wel belangrijk om ons verder te
professionaliseren, zodat we nog meer cliënten
bereiken.

Ipse de Bruggen
Marieke van
Schijndel

Werken met doelgroep specifieke kennisteams
GOOD PRACTCIE
Stroomlijnt beleidsbeslissingen, verbindt praktijk
en externe ontwikkelingen en onderzoek, draagt
bij aan efficiënte kennisuitwisseling

Maeykehiem
Hiltsje van
Bruggen

Leer- en ontwikkelvragen vanuit Team Ontwikkel
Gesprek als input voor scholingsplan
GOOD PRACTICE
Zelfstandig team in the lead

Robert Coppes
Stichting
Violet Vlodrop

Strategisch opleidingsbeleid Basiscurriculum
GOOD/BAD PRACTICE

S Heerenloo
Groep
Marloes de
Ruiter

Ontwerp Kennisinfrastructuur 2.0: kennis laten
doorstromen
GOOD PRACTICE
We hebben met onze academische werkplaatsen en
expertisecentra (i.o) een stevige basisstructuur
neergezet, waaruit praktijkrelevante en bruikbare
kennisproducten voortkomen
(zie bijv. www.expertisecentrumemb.sheerenloo.nl).
Momenteel werken we aan doorontwikkeling van de
infrastructuur om beter kennis bij de eindgebruiker
(werkvloer) te brengen en te borgen, en om daar ook
kennnisvragen gemakkelijker op te kunnen halen.

SEIN
Nelleke
Bosland

SEIN is een expertise centrum. Door het delen
van expertise op de werkvloer vindt er informeel
veel kennisdeling plaats.
GOOD PRACTICE
Werkplek-leren heeft een positieve invloed op de
prestaties.

Siza
Diana
Rodenburg

Opzetten leerwerkplaats in samen werking met
HAN hogeschool
GOOD PRACTICE
Studenten werken doorlopend samen met
cliënten aan onderzoek en evaluatie m.b.t.
technologie en het bevorderen van
zelfredzaamheid.

Zorggroep
Alliade
Ruud Tap

'Klein maar fijn onderzoek'
GOOD PRACTICE
Optimale interactie tussen zorgpraktijk en
onderzoek. Een antwoord op een vraag laat niet
lang op zich wachten.
Implementatie van inzichten vaak relatief
eenvoudig omdat mensen die direct bij zorgsituatie
betrokken zijn, ook direct betrokken zijn bij het
onderzoek.
Onderzoek zeer relevant voor de zorgpraktijk en
cliënt, omdat de vraag vaak uit de zorgpraktijk zelf
komt ('het is jouw probleem dat onderzocht
wordt'). Het is onderzoek van en door de
zorginstelling, waardoor je veel minder afhankelijk
bent van de onderzoeksagenda's van
universiteiten.

Zorggroep
Alliade
Sylvia van
Woudenberg

Binnen Alliade is al een aantal jaren een digitaal
kennis- & leerplein.
Het afgelopen jaar is er gewerkt aan een
vernieuwd en verbeterde versie. Dit nieuwe
platform onder de naam Kennr is 5 september
2017 live gegaan.
GOOD PRACTICE
Er is één centrale plek om kennis op te doen én
te delen met anderen. Over de grenzen van
locaties, maar ook over de grenzen van
organisaties.
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