Kennismarkt 2018
17 april, Van der Valk Hotel Wolvega
17 april 2018 ontmoeten Friese zorgmedewerkers elkaar tijdens de gemeenschappelijke
kennismarkt van Alliade, VGN, Kennisplein Gehandicaptensector en Kennr in Wolvega.
Onder het motto ‘innoveren doe je samen’ maken bezoekers kennis met nieuwe ideeën,
praktische methoden en verrassende strategieën in zorg en ondersteuning voor
kwetsbare mensen. Aansprekende lezingen en interactieve workshops geven energie om
vernieuwingen de praktijk te brengen.

Doelgroep
Professionals uit de VG en VVT-sector, werkzaam in Noord-Nederland. Alliade, Alliade
dochter Kennr, VGN en Vilans organiseren de kennismarkt gezamenlijk. Samen
verwachten zij 250 professionals een innovatie boost te geven.

Programma
Het thema is ‘innovatie’ in brede zin, dus niet alleen op technologisch gebied. Innovatie
illustreren we praktisch, met concrete toepasbare voorbeelden. Daarbij zoeken we
aansluiting bij landelijke trends en willen we tegelijkertijd een podium bieden aan
Noordelijke innovaties en best-practices. Dat doen we in een combinatie van lezingen en
workshops met een programmaduur van 7 uur. De workshops variëren in werkvormen,
zodat we aansluiten op verschillende leerstijlen van deelnemers.
Alle deelnemers kunnen zich voor alle activiteiten inschrijven. Het is niet mogelijk om je
alleen voor een deel van het programma in te schrijven.
Bekijk alle workshops in het overzicht hieronder.

Programma

Van
8.30

8.30

9.00

9.15

Tot

Activiteit

9.00 Inloop
Belevingsplein met interessante en
inspirerende innovaties, waaronder serious
16.00
games, VR-brillen, de tovertafel, een
babbelbox en verschillende domotica.
9.15

Zaal
e

Lobby 1 etage

Lobby 1e etage

Opening door Erik Kuik, voorzitter van de
Raad van Bestuur van Zorggroep Alliade

Nieuw Nederland
Zaal

Doen wat eerder onmogelijk was

Nieuw Nederland
Zaal

Aftrap door Sanne van der Hagen: Door
nieuwe technologieën kunnen ouderen en
mensen met een beperking dingen die
9.45 voorheen onmogelijk waren. Met een
interactieve insteek maakt Sanne duidelijk
wat innovaties zijn, welke mogelijkheden ze
bieden en waarom het zo belangrijk is dat
ook zorgmedewerkers en cliënten bij de
ontwikkeling ervan betrokken zijn.

10.00

11.00 Workshopronde 1 (zie blz. 2)

Diverse zalen

11.20

12.20 Workshopronde 2 (zie blz. 3)

Diverse zalen

12.20

13.20 Lunch en pauze

Lobby 1e etage

13.20

13.30 Uitreiking Alliade Innovatieprijs

Nieuw Nederland
Zaal

Samen innoveren, hoe doe je dat?

13.30

Wat is onze razende reporters opgevallen
tijdens de eerste twee workshopsrondes?
14.15 Samen innoveren, is dat makkelijk of juist
lastig? Wat werkt als je samen aan de slag
gaat? Welke struikelblokken zijn er? Hoe deel
je kennis? Aan welke inspirerende projecten
kunnen we een voorbeeld nemen?

14.30

15.30 Workshopronde 3 (zie blz. 4)

15.30

16.00

Afsluiting en borrel, met optreden van de
cliëntenband van Talant

Nieuw Nederland
Zaal

Diverse zalen
Lobby 1e etage

Workshops

Workshopronde 1: 10.00 – 11.00

Zaal

Deelnemers

Nieuw
Nederland Zaal

80

Stellingwerf
Zaal

80

Sint Maarten
Zaal

12

Aruba Zaal

30

Bonaire Zaal

20

Innovatie in de ouderenzorg
1

Spreker n.t.b.

Zorg op afstand, dat kan slimmer!

2

Medewerkers van de Hartekamp Groep en
studenten van het Nova College gingen samen aan
de slag met innovatie. Tijdens een driedaagse
hackaton bedachten ze slimme technologische
oplossingen voor vraagstukken over zorg op
afstand. Met welke oplossingen kwamen ze? Hoe
gingen ze te werk? Wat kunnen we van hen leren?
LACCS, heel de cliënt zien

3

Een goed leven voor mensen met een ernstige
meervoudige beperking, dat is de centrale gedachte
in het LACCS-programma. Maar waarom zouden we
deze methodiek alleen voor de EMB-doelgroep
inzetten als het zo goed werkt? Welke meerwaarde
heeft LACCS voor andere cliënten met een
verstandelijke beperking? En hoe pas je de
methodiek bij hen toe?
The Next Generation: in gesprek met
studenten

4

Hoe kijkt de volgende generatie zorgmedewerkers
naar de zorg? Studenten van het Friesland College
vertellen erover. Waarom kiezen zij voor de zorg?
Wat valt hen op? Wat zijn hun eerste ervaringen op
de werkvloer? Hoe is het voor hen om in de zorg te
stappen?
Met gezond verstand en je telefoon wordt
innoveren heel gewoon

5

Hoe kan nieuwe techniek je helpen bij innovatie van
alledag? Tijdens deze workshop ervaar je hoe
makkelijk en dichtbij innoveren is. Innovatie hoeft
niet groots en meeslepend te zijn. Ook vele kleine
verbeterstapjes kunnen resulteren in grote
vooruitgang.
Let op: bij deze workshop heb je een smartphone
nodig.

Weerstand? Zo krijg je medewerkers mee!

6

Je hebt een innovatief idee en wilt daarmee aan de
slag. Een van de grootste uitdagingen is het
betrekken van medewerkers en ze van weerstand in
de ja-stand krijgen. Wat is belangrijk? Hoe betrek
je medewerkers en cliënten? Hoe organiseer je
betrokkenheid? In deze workshop van Sanne van
der Hagen staan interactie en ontmoeting tussen de
deelnemers centraal. Met energie en goede ideeën
ga je weer naar buiten.

Wolvega Zaal

60

Voorplein

20

Ronde tafel,
restaurant

12

Ronde tafel,
restaurant

12

Fire Prevention Escape Room
7

Hoe sneller je de vragen beantwoordt, hoe sneller
je bij de brand bent. In deze escaperoom test je op
een innovatieve manier je alertheid en word je je
nog meer bewust van het belang van
brandpreventie.
Samen werken, samen leren

8

Waarom gaat onderzoek meestal óver mensen met
een verstandelijke beperking? Waarom doen we het
niet vaker mét hen? Bij het project Samen werken,
samen leren trekken een onderzoeker en cliënten
samen op, waarbij ze veel van elkaar leren. Op
welke manier vullen ze elkaar aan? En wat levert
deze innovatieve aanpak op?
Verhalen over leven en sterven

9

Hoe ga je om met een cliënt die niet meer beter
wordt? Hoe zorg je dat mensen niet alleen zo goed
mogelijk kunnen leven, maar ook goed kunnen
sterven? In Verhalen over leven en sterven, het
nieuwe boek van Alliade, staan indringende en
ontroerende ervaringen van cliënten, familie en
zorgmedewerkers. Praat erover mee tijdens deze
bijzondere workshop.

Workshopronde 2: 11.20 – 12.20

Zaal

Deelnemers

Nieuw
Nederland
Zaal

80

Stellingwerf
Zaal

80

Visueel en verstandelijk beperkt, hoe doe je
toch mee aan de digitale samenleving?

1

Meedoen aan de digitale samenleving is voor
mensen met een visuele en verstandelijke
beperking niet vanzelfsprekend. Bartiméus werkt al
10 jaar aan slimme oplossingen, zodat het tóch
kan. Hoe e-mail je bijvoorbeeld als je blind bent en
niet kunt lezen en schrijven? Ervaar zelf een aantal
innovaties en leer hoe je ze kunt toepassen bij
jouw cliënten.
Ziekenhuis en langdurige zorg, wat kunnen ze
van elkaar leren?

2

Ziekenhuizen beschikken over talloze ervaringen
die in de langdurige zorg goed bruikbaar zijn.
Andersom geldt dat ook. Wat kunnen ziekenhuizen
leren van de langdurige zorg? En omgekeerd? En
wat kunnen we samen leren van onze patiënten en
cliënten? Mieke Draijer van Zorggroep Alliade gaat
hierover in gesprek met Grietje van Buiten van
ziekenhuis Tjongerschans.
Samen werken aan veiligheid in de
gehandicaptenzorg

3

Medewerkers in de gehandicaptenzorg moeten zich
veilig voelen. Hiervoor is er de VeiligPlus-aanpak:
een methode waarbij professionals uit alle lagen
Wolvega Zaal
van de organisatie (van begeleider tot bestuurder)
met elkaar in gesprek gaan om binnen een half jaar
een nieuwe manier van denken en werken te
ontwikkelen. Benieuwd naar de resultaten binnen
Alliade? Doe dan mee aan deze workshop.

60

Transparant rapporteren

4

Niels Bloembergen heeft jarenlange ervaring met
transparant rapporteren in de zorg. In deze
interactieve workshop laat hij je zien hoe
transparant rapporteren verschilt van de
traditionele rapportage. Ook vertelt hij hoe je
omgaat met lastige situaties. Bijvoorbeeld wanneer
de cliënt het niets eens is met wat jij schrijft.

Aruba Zaal

30

Workshop

Zaal

Deelnemers

Bonaire Zaal

20

Sint Maarten
Zaal

12

Voorplein

20

Ronde tafel,
restaurant

12

Ronde tafel,
restaurant

12

Niet met de deuren slaan… Over geluid in de
zorg

5

Kirsten van den Bosch neemt je mee op een
geluidswandeling. Gestrekte benen, frisse neus én
gespitste oren! Het doel is namelijk luisteren, van
dichtbij en veraf. Wat ervaar je? Hoe vertaal je dit
naar de werkvloer? Kortom: hoe maken we van
geluid een punt van zorg?
Let op: bij deze workshop heb je een smartphone
nodig.
Amarant-toolbox: innoveren met resultaat

6

Het geheim achter het realiseren en organiseren
van innovatie in de gehandicaptenzorg? Een
duidelijke structuur en werkwijze! De aanpak van
de Amarant Groep leidt tot resultaat. Met de
toolbox laten de mensen van Amarant zien hoe
collega’s van andere organisaties hun ideeën
kunnen toepassen. Werkt het ook voor jou? In deze
workshop ontdek je het.
Fire Prevention Escape Room

7

Hoe sneller je de vragen beantwoordt, hoe sneller
je bij de brand bent. In deze escaperoom test je op
een innovatieve manier je alertheid en word je je
nog meer bewust van het belang van
brandpreventie.
Verhalen over leven en sterven

8

Hoe ga je om met een cliënt die niet meer beter
wordt? Hoe zorg je dat mensen niet alleen zo goed
mogelijk kunnen leven, maar ook goed kunnen
sterven? In Verhalen over leven en sterven, het
nieuwe boek van Alliade, staan indringende en
ontroerende ervaringen van cliënten, familie en
zorgmedewerkers. Praat erover mee tijdens deze
bijzondere workshop.
De innovatiebus van Reinaerde

9

De zorg verandert fundamenteel. Technologie
speelt daarin een belangrijke rol. Stap in de
innovatiebus, maak kennis met verschillende
technische snufjes en ga in gesprek met de
medewerkers van Reinaerde.

Workshopronde 3: 14.30 – 15.30

Zaal

Deelnemers

Nieuw
Nederland Zaal

80

Stellingwerf
Zaal

80

Wolvega Zaal

60

Aruba Zaal

30

Spannende innovaties in de spotlight
1

Zeven zorgorganisaties vertellen kort en krachtig
over hun innovatieve ideeën. Luister, beleef de
innovaties en stel je brandende vragen!
Serious gaming in de zorg

2

Kun je via serious gaming leren hoe je insuline
moet toedienen? Wat kom je als ontwikkelaar
tegen bij het maken van zo’n game? Wat zijn de
ervaringen van zorgprofessionals? Gijs Tempel
neemt je mee in de wereld van de serious games
en laat je kennismaken met een game om
verpleegtechnische handelingen te oefenen. Versla
jij je collega’s bij deze game?
Tommie in de zorg: zorg op social media

3

Volg jij Tommie al op Facebook, LinkedIn, Twitter
of Instagram? Tommie werkt als verpleegkundige
en blogt en vlogt over de zorg: over mooie
momenten, maar ook over lastige of verdrietige
situaties. Van lol tot somberheid. Van pijn en
eenzaamheid tot fijne gesprekken en samen
muziek luisteren. Waarom vindt hij positieve
aandacht voor de zorg belangrijk? Hoe maakt hij
zijn filmpjes? Tommie gaat hierover graag met je
in gesprek!
Makkelijker en beter: naar één
basismethodiek

4

In Nederland zijn er meer dan 100 methodieken
voor de begeleiding van mensen met een
verstandelijke beperking. Kies gewoon een paar,
zou je zeggen. Maar zo eenvoudig is het niet:
sommige methodieken zijn niet goed beschreven,
bij andere ontbreekt een goede onderbouwing.
Tja, en dan? Daarom werkt Talant samen met
begeleiders en wetenschappers aan een nieuwe
basismethodiek. Bouw jij met ons mee?

Workshop

Zaal

Deelnemers

Hoe ziet jouw innovatiebril eruit?

5

Wil je ruimte om je werk anders te organiseren?
Samen gaan we op zoek naar verspilling: naar
zaken die voor de cliënt geen toegevoegde waarde
hebben, maar jou veel tijd of energie kosten. In
deze workshop leer je hoe je deze ballast
wegneemt.

Bonaire Zaal

20

Sint Maarten
Zaal

12

Curaçao Zaal

20

Niet met de deuren slaan… Over geluid in de
zorg

6

Kirsten van den Bosch neemt je mee op een
geluidswandeling. Gestrekte benen, frisse neus én
gespitste oren! Het doel is namelijk luisteren, van
dichtbij en veraf. Wat ervaar je? Hoe vertaal je dit
naar de werkvloer? Kortom: hoe maken we van
geluid een punt van zorg?
Let op: bij deze workshop heb je een smartphone
nodig.
Zelf innoveren, hoe doe je dat?

7

Een interactieve sessie met Kennr en Microsoft,
waarbij je verschillende vormen van innovatie
leert kennen en oefent met een praktische
werkwijze om innovaties te bedenken. Na deze
workshop heb je concrete ideeën voor de
dagelijkse uitdagingen op de werkvloer.

