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Stellingen : praktijkvoering eigen organisatie

Wat is een ZIC/ZIN?

Terugblik op start ZIN GGD Hart voor Brabant, 

Disciplines in een ZIN 

Leren van, met en aan elkaar

Pauze

Beren en/of parels

Toekomstdromen

Opbrengsten en investeringen ZIN

Evaluatie presentatie/workshop



In onze organisatie wordt altijd EBP gewerkt

Evidence Based Practice /  wetenschappelijk verantwoorde praktijkvoering 



Onze medewerkers geven 
elkaar kritisch feedback



Onze medewerkers zijn op de hoogte van 
nieuwe richtlijnen en werkwijzen en leveren 

kwalitatieve zorg op maat



Onze huidige medewerkers zijn innoverende 
en blijvend lerende professionals



Er zijn regelmatig stagiaires aanwezig 
op onze werkvloer



Vacatures zijn bij ons snel opgevuld



Nieuwe collega’s zijn snel ingewerkt



Wat is een Zorg Innovatie Netwerk
Sinds 2001 bij Fontys

• 16 Zorg Innovatie Centra (ZIC)

• 6 Zorg Innovatie Netwerken (ZIN)

https://www.youtube.com/watch?v=dYnjXhsy3Ac



Zorg Innovatie Netwerk GGD HvB

• Samenwerking tussen GGD HvB en 
Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid

• Integratie tussen binnen- en buitenschools leren

• Doel: innoverende en blijvend lerende 
professionals bieden zorg volgens een continu 
proces van werken, leren, onderzoeken en 
innoveren



Idee (voorjaar van 2014)

Projectleider (September 2018)

Lecturer Practitioner (November 2018)

Heidag ‘Hart voor het ZIN’ (Januari 2019)

Scholing werkprocesbegeleiders 
(Januari 2019)

Inrichting centrale lesplek (Januari 2019)

Start (Februari 2019)



De teams van het ZIN

Multidisciplinaire teams in verschillende
wijken/ steden

GVO en Neonatale screeners

Studenten van verschillende leerjaren

Iedere student een werkprocesbegeleider

Iedereen is werkbegeleider

Werkgroepen: PR en communicatie, 
leerklimaat, ambassadeurs. 









Opdracht

Stel: jij zou iets soortgelijks in jouw 

organisatie willen implementeren.

• Welke parels zou dat opleveren?

• Welke beren kom je tegen?

• Bespreek in groepjes van 3 tot 5 personen

• Om 15.15 uur plenair terugkoppelen





Investering 
Zorg
Innovatie
Netwerk

Cofinanciering van de Lecturer Practitioner

Urenfacilitering van de Praktijkopleider  

Aanloopkosten (heidag, training 
werkbegeleiders) 

Begeleidingsuren van medewerkers 

Werkplekken/laptops/smartphones/opleidingsruimte

Stagevergoeding voor de studenten



Opbrengsten 
Zorg
Innovatie
Netwerk

Verbeteren uniform werken

Blijvend lerende professionals met persoonlijk en professioneel 
leiderschap (Beleidsvisie / JG2022)

Ophalen scholingsbehoefte en verbetering leerklimaat

Draagt bij aan kwaliteit van zorg

Meer werkplezier en minder werkdruk

Vacatures worden sneller ingevuld door hoger opgeleide en 
ingewerkte professionals

Organisatie profileert zich als lerende organisatie in de markt

Meer kennis over de jeugdgezondheid





Kosten 
ZorgInnovatieNetwerk

Scholingsprogramma werkbegeleiders

Uitbreiding binnen GGD HvB 

Afstudeerlijnen met lectoraat 

Multidisciplinair ZIN 

Transmuraal leren

Andere opleidingsinstituten betrekken

Leerdoelenbespreking implementeren

Maatwerk werkbegeleiding

Shadowing als leermethode implementeren

Toekomst
muziek



Conclusie: Inspirerende en eigentijdse stageplek

 Voor de student

 Voor de werkbegeleider

 Voor de cliënten!



Evaluatie



Bedankt voor uw aandacht


