
Kosten
Per master class:  49 euro

Serie van 6 master classes 199 euro

Aanmelden
Aanmelden kan via de website van Proscoop: www.proscoop.nl/masterclasses

Voor goede zorg en gezondheid dichtbij

Op safari 
in de zorg en het 
sociaal domein

Een serie masterclasses 
van Proscoop.

Uitnodiging

Programma 2019

Voor goede zorg en gezondheid dichtbij

In een serie van zes masterclasses verkennen we wat we kunnen doen aan 
het bevorderen van eigen verantwoordelijkheid en samenredzaamheid, aan 
preventie in diverse levensdomeinen en aan het voorkomen van onnodige 
zorg. Hoe integreren we versnipperde zorg door netwerksamenwerking? 
Hoe ontregelen we de zorg en voeren we zorg op de juiste plek uit?

Voor wie?
De masterclasses zijn bedoeld voor het brede netwerk van relaties en netwerkpartners van 
Proscoop die zich bezig houden met de zorg of het sociaal domein. Het staat open voor 
uiteenlopende betrokkenen: van professionals tot bestuurders, van managers in de lijn of van 
programma’s. Kortom het is toegankelijk voor iedereen die nieuwsgierig is, geïnspireerd wil 
worden en die de overtuiging heeft dat hij op zijn eigen plek een verschil kan maken.
 
Iedere sessie kan afzonderlijk worden gevolgd, maar het is ook interessant om de serie in zijn 
geheel te volgen; er worden verschillende niveaus geadresseerd, waarbij van macro niveau wordt 
toegewerkt naar micro niveau. 
Boeiende, inspirerende sprekers nemen u mee, het beloven stuk voor stuk onmisbare en 
aantrekkelijke masterclasses te worden. U wilt dit toch ook niet missen?

Locatie
De Proscoop Master classes vinden plaats in De Gasfabriek in Deventer. De Gasfabriek is een 
plek voor samenwerking en ideeën. Het gebouw zelf ademt transformatie en biedt ruimte voor 
ontmoeting en vernieuwing.

De Gasfabriek
Zutphenseweg 6b, 7418 AJ, Deventer

Route: vanaf de A1 doorrijden op de Zutphenseweg, 
brug over en direct weer de brug over. Dan direct rechts 
aanhouden de Deventerweg op. Parkeren op het terrein 
van De Gasfabriek

LET OP:
Sommige navigatiesystemen brengen u niet op het 
juiste punt omdat ze het adres niet goed herkennen. 
Het kaartje hiernaast geeft een goed beeld van de 
route die u moet rijden om bij 
De Gasfabriek te komen.

Kansen voor zorgtransformatie. 
Het maatschappelijk landschap van de zorg is sterk in beweging. De samenleving 
ontgroent, vergrijst, verstedelijkt en wordt multicultureler. Internationale en 
technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Daarbij verschuift 
ook onze  systeemfocus: van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. En 
zelfs wat we belangrijk vinden verandert: van overleven en langer leven zijn we 
steeds meer gericht op betekenisvol leven. Combineer dat met de diverse grote 
uitdagingen waar we voor staan en de conclusie is dat we op zoek moeten naar 
radicaal andere manieren van kijken, doen en organiseren.

Sprekers
Jord Neuteboom, transformatie-coach
Leonie Voragen, adviseur bij AEF, bureau voor maatschappelijke vraagstukken 

17 januari
15.00 - 17.30

7 maart 
15.00 - 17.30

28 maart 
 15.00 - 17.30

18 april
15.00- 17.30

9 mei 
15.00 - 17.30

7 februari
15.00 - 17.30

Voor zorg op de juiste plek en netwerkzorg
Bij De Juiste zorg op de Juiste Plek gaat het om goede zorg voor iedereen. 
Het functioneren van mensen staat centraal. Doel van de beweging die door 
VWS in gang wordt gezet is dat het niet langer draait om de vraag wie wat 
betaalt, maar om de vraag waar de patiënt thuishoort. Het gaat niet alleen 
om substitutie van zorg, maar ook om de omslag van het medische naar het 
sociaal domein. Aan de hand van sprekende voorbeelden en onderzoek naar 
netwerkzorg in de praktijk nemen de sprekers u mee naar de vertaling van 
deze ambities naar de praktijk van alledag. 

Sprekers
Guy Schulpen, directeur ZIO, Blauwe Zorg
Marjolein van de Marck, Associate professor Health Radboud UMC
Marietta Eimers, Programmaleider multidisciplinaire samenwerking 
ParkinsonNet

Learning labs. Voor praktijk leren. 
In de learning labs gaan we aan de slag met een casus uit de praktijk. 
Met verrassende, innovatieve en interactieve werkvormen komen we 
tot een oplossing. Een van de learninglabs gaat over de vraag: is jouw 
netwerk toegerust om innovatieve antwoorden te vinden op de complexe 
vraagstukken van overmorgen? De opbrengst: Je scant je eigen netwerk 
en hebt ideeën over hoe je betere samenwerking in je netwerk kunt 
stimuleren. Het tweede lab gaat over de vraag:  hoe kunnen gemeenten 
en maatschappelijke organisaties participatie van burgers in co-creatie met 
professionals tot stand laten komen? Deze learning labs leveren concrete 
ideeën op en tools om co-creatie te bevorderen.

Sprekers
Viviane Knoops, hoofddocent Master Management en Innovatie (MMI)
Wendy Kemper, opleider, trainer en adviseur HAN VDO

Van anders denken naar anders doen.
In een tijd waar de zorg verandert, de burger én de wereld rondom ons 
steeds belangrijker wordt, verandert ook het vertrekpunt. Steeds vaker is 
niet ziekte, maar gezondheid en gedrag het vertrekpunt. Deze masterclass 
gaat over anders denken, anders doen. Samen met een aantal interessante 
gasten uit de praktijk gaat Chantal met u aan de slag met vragen als ‘wat 
moet er gebeuren om de kanteling te maken van ‘ziekte en zorg’ naar 
‘gezondheid en gedrag?’ en ‘wat kunt u doen, waar staat u en wat is uw 
doel?’ De gastsprekers worden begin 2019 bekend gemaakt.

Sprekers
Chantal Walg, strategischa adviseur en trainer

Leef help en verwonder
De impact die technologie heeft op mens en maatschappij neemt alleen 
maar toe. In de masterclass zoomen we in op technologische trends die 
relevant zijn voor de zorg. Aan bod komen thema’s als eHealth, future of 
healthcare, Artificial intelligence en blockchain. Bijzondere aandacht is er 
voor gamification: het toepassen van gamedenken en gametechnieken in 
niet-game omgeving als de zorg. Onder het motto: Leef, help en verwonder 
wordt u voorbereid op de zorg van 2030.

Sprekers
Hugo ten Kaat, digital architect
Jurriaan van Rijswijk, Games for Health

Anders denken, doen en organiseren
In de proeftuin Ruwaard (een wijk in Oss) verkennen diverse organisaties de 
toekomstige zorg op lokaal niveau, met een radicaal eenvoudige werkwijze. 
De werkprocessen rond wonen, welzijn en zorg brengen ze tot de essentie 
terug. En daarmee boeken ze opmerkelijk resultaat: een stijging van het 
welbevinden, lagere maatschappelijke kosten én nieuwe inzichten hoe 
integraal werken bevorderd kan worden, door de “creatieve destructie” van 
organisatorische en financiële schotten. Vanuit verschillende perspectieven 
krijgt u een inkijkje in de ontwikkeling van deze proeftuin, als inspiratie voor 
een transformatieaanpak in het sociale domein.

Sprekers
Jord Neuteboom, transformatie-coach 
Annemieke van de Ven, wethouder in Oss


