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De oorzaak: 

Het probleem in de toekomst 

zorg 

Over 10-15 jaar 
Piek in 

vergrijzing en 
toename 
kosten 

Personele 
tekorten 

Stijgende 
kosten 77 

miljard, 13% 
BBP 

 



Wat moet er gebeuren? 

Voldoende  
gekwalificeerd 

personeel 

Strategisch 
Personeels-

beleid 

Zorg 
innovatie 

Onderwijs 
innovatie 

 



Triple Helix 

Werkgevers 
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Rollen en 
probleemeigenaren 

 • Zorgvragers (patiënten en cliënten) 

 

• Zorgaanbieders (zorginstellingen, gemeenten en mantelzorgers) 

 

•     Zorgopleiders (onderwijsinstellingen, zorginstellingen) 

 

 

Hoe kunnen we voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar 
krijgen in de toekomst?  

 

Door samenwerking van verschillende partijen/bloedgroepen. 

 

De zorgacademie langs de lat van het co creatiewiel 

 



     

   

Co-Creation-Wheel (© Corry Ehlen, 2014) 



Zorginnovatie 

     

   



  



Speerpunten 

 
Als start voor de samenwerking: 

 

Gedeelde doelen! 

 

 

 

 

 

De zorgacademie langs de lat van het co creatiewiel 

 





Speerpunten 

 
Als succes voor de samenwerking: 

 

Durf en daadkracht om een gezamenlijk probleem aan te pakken 

 

 

 

 

 

De zorgacademie langs de lat van het co creatiewiel 

 



   



Speerpunten 

 
Als borging voor de samenwerking: 

 

Het verkrijgen van faciliteiten en steun 

 

 

 

 

 

De zorgacademie langs de lat van het co creatiewiel 

 



   



Speerpunten 

 
Nodig voor een blijvende samenwerking: 

 

 

Vertrouwen en teamgeest 

 

Stelling: 

Succes is een kwestie van perspectief; het verwoorden van 
innovatieresultaten is een bekwaamheid, en voor een groot deel 
afhankelijk van de p.r. kwaliteiten van de projectleider!! 

 

 

De zorgacademie langs de lat van het co creatiewiel 

 



In het boekje terug naar Af van Pim Steerneman 

 

Terug naar de organisatiecultuur van organisaties en naar het denken 

in kansen, naar positief en oplossingsgericht denken, om zo te komen 

tot duurzame innovaties. Een andere mindset, anders te denken en 

anders te doen met het sleutelbegrip bezieling en enthousiasme. 

 

Citaat Henry Ford 

 

Met enthousiasme kan iedereen alles. Enthousiasme is de gist die je 

verwachtingen tot in de hemel doen groeien. Enthousiasme is de 

glinstering in je ogen, de draai in je benen, de greep van je hand, de 

onweerstaanbare wilskracht en energie om je ideeën te verwezenlijken. 

Enthousiastelingen zijn vechters. Zij stralen kracht uit. Het zijn blijvers. 

Enthousiasme is de basis van alle vooruitgang. Geestdrift gaat samen 

met prestaties. Zielloosheid is een ander woord voor excuses 

verzinnen.  





Partners 
 

Samenwerking 

Mede mogelijk gemaakt door: 



Opdrachten 

Voorbeelden en ervaringen delen  

(20 minuten) 

 

Maak per drietal een stelling   

(15 minuten) 

 

Kies twee stellingen uit de groepen  

(10 minuten) 


