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Zorgprofessional
Leidinggevende
Ondersteunende professional

Het Conforte Innovatielab leert (zorg)professionals hoe ze zelf kunnen veranderen en innoveren. Zo 
werken we aan meer werkplezier, een lagere werkdruk en een toekomstbestendige zorg. 

Het Innovatielab: nu werken aan de zorg van de toekomst

Onze missie

Wie zijn wij? Wie zijn jullie?



1. Pak een blaadje en een pen en teken voor jezelf hoe jij 
toast maakt. Het woord toast mag je opvatten zoals jij wilt.

2. Vergelijk je tekening met de anderen.

3. Stel jezelf de volgende vragen: Wat zijn de verschillen? 
Welke stappen nemen je collega's en waarom?

How to make toast

Wat kun je hiervan leren?

Verschillen: Ook al praat je over hetzelfde proces, dat van iedereen ziet er anders uit.
Meer of minder stappen: De ene collega zet meer stappen dan de andere. Je vult het werkproces in op jouw eigen manier van werken.
Details: Sommige collega's vertellen veel minder dan de anderen. Dat komt omdat je veel op de automatische piloot doet. En daarom denk 
je minder na over hoe je in dit proces werkt.

Als je iets wilt veranderen, zit hier altijd een proces achter. Je kunt dit alleen veranderen als je begrijpt hoe elke collega dit werkproces 
aanpakt en waarom. Door oprechte nieuwsgierigheid, kun je het huidige proces goed in kaart brengen.

Veranderen & innoveren: wat betekent dat?



Onze aanpak: de dubbele loop

Inhoud van de fase
Hoe doe je dat?
De rol van facilitator
Oefeningen
Templates

In elke fase

We kijken vandaag 
vooral naar de 

eerste loop



Een voorbeeld: welzijnstechnologie

Welke welzijnstechnologie 
is er allemaal?

Hoe vaak wordt het 
gebruikt en door wie?

Welke knelpunten ervaren 
woonbegeleiders, 

zorgmedewerkers en 
vrijwilligers?

Hoe kunnen de 
knelpunten worden 

opgelost?

Hoe gaat het nu? 

Wat moet er nog 
gebeuren?

Onvoldoende kennis 
Praktische problemen

Geen tijd
Onduidelijkheid over rol van de zorg

Communicatie



Aan de slag met je eigen vraagstuk

Denk na over een vraagstuk dat je zelf ervaart in je werk.

Waar loop je tegenaan? Wat zou er beter kunnen? Of met welk goed idee wil je altijd 
al een keer aan de slag?

1. Kies een vraagstuk

Op je stoel vind je een kansgebiedkaart. Vul deze in voor jouw 
vraagstuk. 

Wat heb je gehoord en gezien? Let op je eigen aannames!

2. Vul de kansgebiedkaart in

Je hebt ook een stakeholderskaart gekregen. Vul hierop in 
wie er allemaal betrokken zijn bij jouw vraagstuk. 

Wie moeten echt aan de slag met jouw vraagstuk? Wie moeten 
erover beslissen? Wie heb je nodig?

3. Vul de stakeholderskaart in

Doe dit alleen of 
samen met een 

collega of 
buurman/buurvrouw



Hoe ga je verder?

Vertel aan collega's over je vraagstuk en laat 
je ingevulde templates zien. Herkennen zij 
het? Hebben ze aanvullende informatie? 

Zoek iemand op

Wil je verder met je vraagstuk? Op onze website 
(https://www.confortelab.nl/zelf- aan- de- slag/) vind je 
handboeken met informatie over de volgende stap. 

Vul met alle stakeholders de knelpuntenreis in.

Vul de knelpuntenreis in

Wil je doorpraten over jouw vraagstuk? Of wil je meer weten 
over het Verbeterlab en de mogelijkheden voor jouw 
organisatie? Neem dan vooral contact op!

Stel je vragen

Contact

Marit Baaij
marit@conforte.nl
06 - 21 67 44 13
https://www.confortelab.nl/

https://www.confortelab.nl/

