Geachte directeur/bestuurder,
Innovaties moeten worden beoordeeld op de haalbaarheid in de praktijk, voordat je start met de
invoering. Factoren die deze haalbaarheid bemoeilijken, moet je eerst aanpakken voordat je begint,
anders is de kans op mislukken of flinke vertraging te groot.
Dr. Maria Jacobs, bestuurder Maastro
Is dit aan de orde voor technologische innovaties in uw organisatie en wilt u sparren bij deze
uitdaging? WGV Zorg en Welzijn biedt 10 zorgorganisaties aan hen te faciliteren bij de implementatie
van technologie: bij de bewustwording, het creëren van draagvlak, de visievorming en het opstellen
van het Plan van Aanpak. Maar ook voor specifieke kennis over technologieën kunt u terecht bij het
Adviesteam Innovatie & Inspiratie, dat u (gratis) kunt consulteren, om u op weg te helpen.
Het aanbod bestaat uit een drietal gesprekken met de directeur-bestuurder en enkele medewerkers.
De focus van de gesprekken ligt op:
- Verhelderen van de vraag
- Omzetten van deze vraag naar korte en langere termijn doelen, alsmede acties die ervoor
gaan zorgen dat deze doelen worden bereikt
- Coaching om deze doelen te bereiken, gericht op actieve betrokkenheid van medewerkers én
facilitering vanuit de organisatie
Om dit traject te laten slagen, is inzet van uw organisatie noodzakelijk. Er dienen tijd, geld en
middelen beschikbaar te worden gesteld voor een succesvol traject. Eén van de eerste stappen is het
aanstellen van een kartrekker en natuurlijk geeft u als bestuurder het goede voorbeeld.
Speelt dit in uw organisatie en wilt u met het thema Innovatie aan de slag of een volgende stap
maken? Neem dan contact op met Martine Duenk, m.duenk@wgvzorgenwelzijn.nl of mobiel: 06 10
40 30 87
We zien uit naar de uitnodiging voor het eerste verkennende gesprek.

Met vriendelijke groet,
mede namens het Adviesteam Innovatie & Inspiratie,
Laura Steman, Regionaal projectleider Technologie voor Warme Zorg / Solis Zorgtechnologie
Dr. Marloes Postel, Associate Lector Technology, Health & Care, Saxion.
Martine Duenk, projectleider Zorgtechnologie bij WGV Zorg en Welzijn

Susanne Katus
Directeur-bestuurder WGV Zorg en Welzijn

