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Hoe kunnen we met minder financiële middelen en
menskracht dezelfde kwalitatief goede zorg blijven
bieden? Eén van de oplossingen die hieraan bijdraagt,
is zelfmanagement. Bij zelfmanagement draait het om
eigen regie en meedoen; de mens centraal in zijn leven.
Zelfmanagement in de zorg is nodig voor een betere en efficiëntere zorg met de regie in handen van
de patiënt. In het domein Gezond werkt de Economic Board Utrecht (EBU) aan ‘Utrecht als
modelregio van zelfmanagement’. Want op dit gebied is er nog veel winst te behalen. Zorgorganisaties, bedrijven, gemeenten, cliënten, mantelzorgers, kennisinstellingen en zorgverzekeraars
spelen een belangrijke rol bij het bieden van de juiste ondersteuning voor zelfmanagement. Hiervoor
zijn nieuwe competenties nodig van de professionals. Tevens sluit dit meer dan ooit aan bij nieuwe
technologieën, behandelvormen en inzichten over ondersteuning van menselijk gedrag.

Waarom Zorgpact Midden Nederland?
Transitie zorg vraagt om transitie onderwijs
Zorgpact Midden Nederland is geïnitieerd vanuit de Human Capital Agenda van de Economic Board
Utrecht en sluit aan op het domein Gezond door te kijken naar de impact van zorginnovaties op
zorgberoepen. Wat zijn de competenties voor professionals in de zorg van de toekomst? Hoe komen
de opleidingen van toekomstbestendige professionals eruit te zien? Hiervoor is onder meer een
grotere participatie van zorginstellingen en het bedrijfsleven in het onderwijs nodig, om de aansluiting
tussen onderwijs en arbeidsmarkt te vergroten. Ook staat de verbetering van de innovatiecultuur
binnen zorgorganisaties op de agenda. Competenties als ondernemerschap, regievaardigheden,
omgang met informele zorg en brede kennis op het gebied van techniek en ICT zijn hard nodig.

Wat doet Zorgpact Midden Nederland?
Zorgpact Midden Nederland:







werkt aan de vergroting van competenties van de professionals van de toekomst, met
betrekking tot zelfmanagement en technologie;
richt zich op de doelgroepen zorgprofessionals, cliënten, studenten, docenten en
mantelzorgers;
wordt getrokken door het MBO, het HBO, het WO, zorginstellingen, Utrechtzorg, gemeenten
en bedrijven in de regio;
maakt gebruik van EBU middelen voor de start van initiatieven;
is opgesteld voor de komende vijf jaar;
start nu met zes initiatieven.

Hoe doen we dat?
De komende twee jaar starten we in ieder geval met initiatieven die bijdragen aan het vergroten van
de competenties van de professional van de toekomst als het gaat om zelfmanagement en zorg &
technologie. Binnen deze twee thema’s gaan we aan de slag met zes concrete initiatieven:
Thema

Initiatieven
Leerwerkplaatsen & leerwerkbedrijven
ontwikkeling van opleidingen en stageplaatsen, gericht op
zelfmanagement
Nieuwe lesmethodieken
doorontwikkeling en opschaling van tools en methodieken als
serious soaps en serious gaming gericht op zelfmanagement

Zelfmanagement

Curricula verpleegkundigen & scholing van professionals
aanpassing en vernieuwing van deze curricula, passend bij de
nieuwe zorgsituaties (zelfmanagement)
Living Lab zorgappartementencomplex Vathorst
ontwikkeling living lab, als leer- en werkomgeving met
betrekking tot gebruik van technologie in de thuissituatie
Ontwikkeling onderwijs gericht op zorg & technologie op
MBO en HBO niveau
ontwikkeling en uitvoering nieuwe onderwijsmodules zorg &
technologie op verschillende niveau’s

Zorg & technologie

Betekenisvol gebruik van ICT applicaties door
zorgverleners
zorgverleners vertrouwd maken met ICT tools en de
verandering die deze tools teweegbrengen in de zorgrelatie

Wat levert het op?
•
•
•
•
•
•
•

Breed toepasbare kennis over nieuwe competenties;
Actualisatie van opleidingen, modules en leerlijnen;
Toepassing van nieuwe competenties in de beroepspraktijk;
Proeftuinen waarin nieuwe technieken worden ontwikkeld en getest;
Ontwikkeling en opschaling van projecten rond e-health, serious soaps, gaming en
zelfmanagement;
Delen van kennis & onderzoek in een sterk netwerk;
Bijdrage aan de Utrechtse modelregio voor zelfmanagement.

Sluit aan en doe mee!
Ziet u kansen om aan te sluiten binnen één van de initiatieven? Of heeft u aansprekende ideeën en
wilt u verder praten over Zorgpact Midden Nederland? Neem dan contact op!
Annette de Groot
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adgroot@utrechtzorg.net

