Juryrapport
Samenstelling jury IkweetRAAT.nl
•
•
•
•
•

Marie-Josee Smits: onderzoekster en organisatieadviseur bij Zorgessentie | voormalig
verpleegkundige en voorzitter jury.
Lieske Eldering: jeugdverpleegkundige | beleidsmedewerker JGZ
Mike Ruikers: begeleider Estinea
Wendy Kemper- Koebrugge: lid programmateam Zorgalliantie.nu! | Centre of Expertise
Krachtige Kernen | opleider/trainer/adviseur HAN VD
Tommie Niesen: van Tommie in de Zorg | zelfstanding verpleegkundige en vlogger

Algemeen commentaar:
•
•

Een ding wat veel genoemd is, is van spraak naar tekst. Hier zijn al systemen voor. Deze
willen we teruggeven aan de regio om dit verder uit te zoeken.
Begin niet opnieuw. Kijk naar bestaande initiatieven. We hebben gekeken naar ideeën
met waarde voor de sector/sectoren. Je krijgt de cheque als ambassadeur voor de
sector.

Winnende ideeën in willekeurige volgorde
Idee 79: Vliegende keep. Het verlaagt stress in de team. Het is de moeite waard om dit goed
uit te zoeken maak de maatschappelijke business case voor de regio.
Idee 6: Level up: Concreet voor cliënt. Doel is Minder rapportage voor medewerker.
Opschalen naar gehandicaptenzorg breed en GGZ.
Idee 27: Inzet middelbare scholen: driedubbele winst, medewerkers, bewoners en jeugd
interesseren voor de zorg. De tip is om goed uit te zoeken of het ook voor de
zorgmedewerkers echt tijd oplevert.
Idee 104: Virtuele snuffelstage: goede keus omdat dit al bewezen werkt in Rotterdam. En is
opschaalbaar naar ander sectoren en doelen (voor vacatures, voor clienten..)
Idee 141: Kennisoverdracht: gepensioneerde oudere betrekken als coach. Maakt het
betaalbaar en extra mensen als coach. Je benut kennis die anders wegvloeit
Idee 155: Kinderopvang: je kan op deze manier ook medewerkers die kinderen krijgen
behouden voor de zorg. Tip: verken hoe dit realiseerbaar is in de organisatie die hier minder
overhead/ middelen voor hebben
Idee 63: Smart bedden : als dit innovatieve idee slaagt, dan in het mooie ontwikkeling voor
de sector. Het bespaart tijd en het lichaam van medewerkers; waar medewerkers soms uit
haast niet goed voor zichzelf zorgen.
Idee 195: Slim meekijken. Het bespaart tijd en geeft vertrouwen. Daarbij is deze innovatie
juist niet de specialist, maar de verpleegkundige.
Idee 100: Samen in beeld. De maatschappelijke zorg beter in beeld brengen kan ook meer
medewerkers hiernaartoe trekken.
Idee X: We hebben 10.000 gereserveerd voor allerlei ideeën schreeuwen eigenlijk: doen! De
jury wil graag dat mensen die ideeën hebben ingediend, de kans krijgen om ondersteund te
worden om hun idee te realiseren. Daarom is de 10.000 bestemd voor een leertraject
waaraan 20 deelnemers kunnen meedoen die zich het eerst melden via info@ikweetRAAT.nl

