
 

 

Branding in de zorg, door Lonneke 
Verhagen 
Branding binnen de zorg is relatief nieuw, 
maar daarom niet onbelangrijk.  Branding is 
het emotioneel binden van stakeholders 
aan de organisatie.  

Workshop methodiek “My Drive in 
Life”, door Nelleke Nijhuis 
 
Nelleke heeft in de sloppenwijken 
van Mathare, Nairobi, Kenya 
gewerkt. Ze deed haar studie aan 
Saxion Enschede, Social Work. Ze 
heeft een methode ontwikkeld en 
met jongeren gewerkt die niets 
hadden. Haar werkwijze met behulp 
van verhalen en rolmodellen leidde 
tot perspectief in de levens van de 
jongeren. D.m.v. verhalen, 
rolmodellen, etc.   
De methode rolt ze nu uit voor 
meer doelgroepen; ook scholen en 
bedrijven.  

 
 
 
Discussiebijeenkomst 
Ethiek / Dilemma’s,  door Peter 
Kuppen 
 
Korte inleiding over ethiek, wat is 
ethisch denken. Daarna aan de hand 
van stellingen de grenzen van onze 
moraliteit opzoeken. 
 

ACT (accepance and commitment 
therapy), door Harm van den 
Hoogen 
 
Is een nieuwe gedragstherapie 
ontwikkeld uit de Amerikaanse 
psychologie.  Deze therapie is gericht 
op het hier en nu, en het zelf 
beïnvloeden hiervan in plaats van je 
afhankelijk maken van externe 
factoren zoals gedachten en emoties. 
 

Zorg en technologie.  
Welke kansen liggen er in een 
krimpscenario?  
door John Rietman 

 

Barteren, door Pleun de Groot 
Hoe kunnen startende bedrijven, gevestigde organisaties, brengers en halers iets 
voor elkaar betekenen? Zonder budget, zonder tussenkomst van adviesbureaus of 
bemiddelaars samen beter en sterker worden. Dat is Barteren. Tijdens het 
kennisfestival zal Pleun het concept Barteren introduceren en brengers en halers 
koppelen. Wat heb jij te bieden? Wat kom jij halen? 

 
Muziek maken met elkaar kan ook met beperkte middelen! 
Door Jan Goselink en Kees Kluitman 
 

 
Ondersteunen van burgerinitiatieven, door  
Stefan Franken en Hubert van Keulen 
 
Maak kennis met de initiatiefnemers van 
ZELF Lingewaard en de wijze waarop zij in 
Lingewaard burgerinitiatieven stimuleren 
en ondersteunen.  
Lessons learned! 
 

 
Systemisch werken, door Mieke 
Swaans 
 
M.b.v. kleine vingeroefeningen, 
kaartjes en anderszins ervaren en 
herkennen van systemisch werken 
en zien op welke manier je dat kunt 
doorbreken. 
 
 

The Big Picture, door Jaap 
Hatenboer 
 
Axira is een organisatie waarbinnen 
7 ambulancediensten verenigd zijn. 
Hun beeld van de toekomst is 
gevangen in 1 plaatje. Van dit 
plaatje is een film (ca 10 min) 
gemaakt. 
 
 

DISC, door Iris Dekker  
Ter ondersteuning bij coaching, 
training en bijvoorbeeld inrichting van 
afdelingen of samenstelling van 
teams werkt FIRENS met de DISC. De 
DISC geeft inzicht in persoonlijkheid 
en communicatiestijlen. Uitgangspunt 
hierbij is dat niemand iets hoeft af te 
leren, maar dat juist tips en tools 
worden aangereikt om het 
gedragsrepertoire uit te breiden en te 
verstevigen! 

Introduceren van een hotspot, door Lille 
Witsen. 
 
Introduceren van een HotSpot: 
Aan sommige organisaties zie je het: daar 
gebeurt het.  
Aan sommige mensen merk je het: die 
werkt bij een fantastische club.  
En van andere(n) weet je: daar is de 
bureaucratie heer en meester van bedrijf en 
mens.  
We herkennen het wanneer het ergens 
bruist van energie en innovatie. Maar de 
grote vraag blijft hoe het komt dat het ene 
bedrijf het wél en het andere het níet heeft.  
 
Wat zorgt ervoor dat in de ene organisatie 
een HotSpot is en dat bij de andere de Big 
Freeze is toegeslagen?  
  

Krimp biedt kansen. De kracht van 
verbinden, door André Oosterink 
 
In de Achterhoek is letterlijk sprake 
van krimp. Het aantal inwoners in 
de Achterhoek daalt en dat heeft 
gevolgen voor woningbouw, 
voorzieningen en economie. Maar 
krimp biedt ook kansen. Krimp 
daagt uit  en noopt tot creatieve 
oplossingen. In de Achterhoek zijn 
kennismakelaars aan de slag die 
kansen zien en verbinden. Van 
simpele oplossingen tot 
technologische hoogstandjes. De 
Achterhoek laat zijn (voor velen 
onverwachte, maar door onderzoek 
bewezen) innovatieve kant zien. 
Laat je inspireren door de 
Achterhoekse aanpak. 

Omdenken door Inge Stravers 
 
Raak ontregeld, accepteer en zie de 
mogelijkheid. Breng je probleem in 
en denk het om! 
 

Een mooi verhaal over 
‘aangrenzende mogelijkheden’, door 
Rob de Vrind 
 
Het leren zien van de mogelijkheden 
die er zijn in deze tijd (die zo aan 
verandering onderhevig is), de 
deuren die toegang geven tot die 
mogelijkheden. Door te ontdekken 
waar de deuren opengaan, zie je, 
volgens Rob, waar de aangrenzende 
mogelijkheden zijn. 
Hij vertelt dit vanuit historisch 
perspectief en legt relaties  met de 
ontwikkelingen in de natuur. 
Door dit optreden krijg je de sleutel 
waarmee de deuren van de 
mogelijkheden geopend kunnen 
worden. 

 
Improvisatietheater,                         
door Jose Goes 
 
Workshop gebaseerd op methode 
van Keith Johnson: Accepteren in 
plaats van blokkeren. 

 
Integrale benadering van een duurzame keuken,  door Jelle Ferwerda 
 
Voordracht over de transformatie binnen de Sint Maartenskliniek van kant-en-klaar maaltijden naar verse en smaakvolle maaltijden (hoe was het tien jaar 
geleden, hoe gaat het nu).  
Een integrale benadering van de hele keten levert meer op: hogere kwaliteit, lagere kosten, meer tevreden patiënt. Hierbij wordt de hele keten betrokken: 
inkoper, producent, verwerker, inkoper ziekenhuis, bereider, bediening. 
Streekproducten, minder afval, minder ondervoeding. 
Interactief gedeelte  over smaaksturing. Hoe wordt smaak gestuurd en wat maakt smaak.  
 
Beleef het zelf! 
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