
Meet up – Veranderen in de praktijk
‘Hoe krijg ik ze mee?’

Met Dennis van de Rijt
15 april 2021

Chat

Dit event wordt opgenomen

Huisregels:



AGENDA VOOR VANDAAG

15.30 Start meet up, uitleg spelregels en poll

15.35 Introductie Dennis van de Rijt, de kennismaking 

15.45 Presentatie Ontwikkelgerichte veranderaanpak

16.10 Bespreken van drie cases

16.25 Opvolging en mogelijkheden

16.30 Afsluiting en evaluatie



POLL



Online Meet up

Veranderen in de praktijk: 
Hoe krijg ik de zorgprofessionals mee?
15 april 2021



Veranderaanpak geïnspireerd door Positieve Gezondheid

Ontwikkelingsgerichte 
veranderaanpak

Waar staan we nu?

Hoe realiseren we 
eigenaarschap bij 

professionals?

Hoe maken we 
ontwikkeling 

zichtbaar

Wat willen we 
ontwikkelen en 

waarom?

Hoe gaat 
het nu?

Wat wil je?

Wat kun 
je?

Wat besluit 
je?

Wat maakt dat 
je het niet gaat 

doen?

Wat heb je 
nodig om het 
toch te doen?

Kernelementen
Betekenis

Verbinding

Inzicht in hoe het nu 
gaat

Niet oordelend

Leren van wat eerder 
gewerkt heeft

Stimuleren regie en 
eigenaarschap

Focus op wat goed gaat  

Ontwikkelingsgericht vs. 
resultaatgericht

Leidraad voor coaching individu Leidraad voor coaching organisatie



Waar staan we 
nu?

Hoe realiseren we 
eigenaarschap bij 

professionals?

Hoe maken we 
ontwikkeling 

zichtbaar

Wat willen we 
ontwikkelen en 

waarom?

Wat is van betekenis voor professionals?

Ontwikkelingsgerichte 
veranderaanpak

Gebruik online inzage door 
20% van de praktijkpopulatie 

Meer rust en ruimte door 
telefoondruk op schaarse 
assistentes te verminderen

Onze ambitie vs. wat 
betekenis heeft voor 
praktijken en professionals



Waar staan we nu?

Hoe realiseren we 
eigenaarschap bij 

professionals?

Hoe maken we 
ontwikkeling 

zichtbaar

Wat willen we 
ontwikkelen en 

waarom?

Bewustwording van wat er al is en wat goed gaat

Ontwikkelingsgerichte 
veranderaanpak







Waar staan we 
nu?

Hoe realiseren we 
eigenaarschap bij 

professionals?

Hoe maken we 
ontwikkeling 

zichtbaar

Wat willen we 
ontwikkelen en 

waarom?

Kartrekkers op de werkvloer inspireren en faciliteren 

Ontwikkelingsgerichte 
veranderaanpak



Eigenaarschap bij professionals door...

1. MGn teams per praktijk

2. Praktijkbezoeken met best-practice professional

3. Online applicatie training met best-practice professional

4. Online Speeddates over toepassing: zorgprofessionals leren van elkaar

5. Opleiden Digicoaches per praktijk

6. Opzet Digicoach ontwikkelnetwerk



Verbinding maken met het Actiewiel als leidraad

Hoe gaat 
het nu?

Wat wil je?

Wat kun 
je?

Wat besluit 
je?

Wat maakt dat 
je het niet gaat 

doen?

Wat heb je 
nodig om het 
toch te doen?



Waar staan we nu?

Hoe realiseren we 
eigenaarschap bij 

professionals?

Hoe maken we 
ontwikkeling 

zichtbaar

Wat willen we 
ontwikkelen en 

waarom?

Grow good & tell it

Ontwikkelingsgerichte 
veranderaanpak1. Kwartaalrapportages 

ontwikkeling en 
praktijkvariatie

2. Inspanningen 
ontwikkeling volgen

3. Regelmatig OmZorg
updates



Pim Ketelaar – Programmadirecteur

pketelaar@vitavalley.nl

Sanne Kok – Programmamanager

skok@vitavalley.nl

Pasquelle van Ruiten – Programmamanager

pvanruiten@vitavalley.nl

Janneke de Groot – Programmamanager

jdegroot@vitavalley.nl

Dorien Faber – Programma- & Event assistent

dfaber@vitavalley.nl

Dank je wel voor je aandacht
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