
PROGRAMMA JGZ INNOVATIEATELIER
23 juni 2021 - 9.00 -16.00 uur

Locatie: Online, via Zoom

09.00 Digitaal netwerken
Tijd om je microfoon en camera te checken, je naambordje aan te passen (voornaam,
achternaam en organisatie) en even bij te praten met collega’s uit het land in aparte
breakout rooms.

09.30 Opening digitaal Innovatieatelier

09.35 ’Slim Samenwerken - ook op digitale platforms’
Innovatiepionier Esther Hebinck nodigt JGZ-collega’s uit HvB en Kennemerland uit hun
ervaringen met digitaal samenwerken op het platform 1SociaalDomein, te delen in het
atelier.

1SociaalDomein biedt mogelijkheden om op landelijk, regionaal en lokaal niveau snel te
kunnen schakelen. Je vraag wordt gezien door 10.000 professionals uit vele organisaties
met diverse expertises. Wil je je digitaal met gelijkgestemden verbinden, dan kan dit in
besloten groepen.

Is dit een tool die JGZ-ers ondersteunt?

11.00 Pauze

11.10 Gerobotiseerde mailafhandeling in de JGZ
De Jeugdgezondheidszorg maakt nog weinig gebruik van software-robots zou je denken.
Toch zijn er al twee JGZ-organisaties met ervaring en drie organisaties die de robots aan
het invoeren zijn.
Deze robot, officieel de Robotic Process Automation (RPA) imiteert de menselijke
handelingen achter een computer en ontzorgt daarmee de zorgprofessional. Het zijn een
soort van virtuele medewerkers die dol zijn op administratieve lasten en 24/7
onvermoeibaar doorwerken.

Tijdens het Innovatieatelier komt Klaas-Jan Molendijk van BCE Consulting ons
meenemen in de mogelijkheden van deze techniek voor de JGZ. Is jouw collega ook
benieuwd naar wat deze software-robots voor de JGZ kunnen betekenen? Iedereen is
welkom om aan te sluiten.

12.00 Pauze
We nemen een lekkere ruime lunchpauze. Er is alle ruimte om naar buiten te gaan, te
bewegen, ook de inwendige mens van verse voeding te voorzien, misschien de ochtend
nog even te herkauwen of juist het hoofd weer helemaal fris en vrij te maken voor een
inspirerend middagprogramma waarin innovatieve ideeën over gezondheid centraal
staan.

13.30 Anders gezond?
Chantal Walg, auteur van Gezond Centraal en Anders op zoek naar gezondheid, deelt op het
Innovatieatelier innovatieve ideeën over gezondheid, anders denken en doen.
Zij neemt ons mee in drie anders-denkrichtingen die ook van invloed zijn op onze
gezondheid en Jeugdgezondheid:

https://www.1sociaaldomein.nl/


1. Van systemen naar mens
2. Van ziekte naar gezondheid
3. Van probleem naar perspectief

Als we anders kijken, anders luisteren, gaan we meer zien….en anders doen?!
Laat je verrassen! En neem ook hier gerust weer een introducé mee.

16.00 Afsluiting

We zien elkaar terug bij het Innovatieatelier op 22 september 2021.


