Programma “SO van de toekomst”
Samenwerking Morgens en actielijn Anders Positioneren
Een van de thema’s uit het programma ‘SO in toekomstperspectief’ is de wens om (veel) verder kijken dan onze huidige
situatie. Hoe ziet de ouderenzorg er op middellange termijn (5-10 jaar) uit? Welke (radicale) ontwikkelingen en verschuivingen
zijn nodig (en wenselijk) in het zorglandschap om te komen tot een toekomstbestendige ouderenzorg? Morgens is gevraagd
om SO’s en andere functiefamilieleden hierin mee te nemen en tot een gereedschapskist te komen waarmee zorgprofessionals
het gesprek over de toekomst op een gestructureerde manier kunnen voeren. Via het belopen van onderstaande route gaan
we daar samen komen.

Circa
1 uur

6

Start

Interviews

Ontwikkelingen in de
ouderenzorg in kaart
brengen door in gesprek te
gaan met een 6
zorgprofessionals.

Workshop Future Search

Input ophalen
We leggen de scenario's en het scenario denken uit
middels een filmpje. Aansluitend nodigen wij de SO’s uit
tot het aanvullen van (regionale) trends en
ontwikkelingen:
▪Tijdens het overleg met de regiehouders;
▪Bij de teams van de verschillende regiehouders;
▪Via de digitale brainstormtool Mural.

Tijdens de workshop vullen we de
belangrijkste ontwikkelingen die zijn
opgehaald uit de interviews aan met
technologische en maatschappelijke trends en
ontwikkelingen. Vervolgens maken we een
eerste opzet voor vier realistische en
ambitieuze toekomstbeelden (scenario’s).

Max. 15

2,5
uur

Workshop: Perspectieven
Opstellen van en dialoog box

We bekijken de scenario’s
vanuit verschillende
perspectieven d.m.v. de
Trendwaaier®
(zie afbeelding hiernaast).

Max. 15

In de dialoog box zitten tools om het gesprek aan te
gaan binnen en tussen organisaties over: Wat
betekenen deze toekomstperspectieven voor jou als
zorgprofessional in de ouderenzorg? Hoe verhoudt
dit zich t.o.v. de visie en strategie van jouw
organisatie? En wat is de verhouding met de visie en
strategie van andere (zorg)spelers in de regio?

2 uur

Workshop: Toepassen dialoog box
Tijdens de workshop trainen we deelnemers
en andere geïnteresseerde in het gebruik
van de dialoog box. Hoe kunnen ze de tools
gebruiken om het gesprek / de discussie aan
te gaan met collega’s en andere
zorgprofessionals uit de regio?

Eind
Max. 15

2 uur
Wij kijken er naar uit met
jullie aan de slag te gaan!
Hartelijke groet,
Marloes Bijl en Nadine de
Vries

Iets kort over Morgens
Morgens begeleidt organisaties, teams en medewerkers bij het verbeteren van processen,
samenwerking, prestaties en structuur en helpen daarmee organisaties zich klaar te maken voor
de dag van Morgen. Van kleine projecten op een afdeling tot grote ketensamenwerkingsprojecten.
Met sprankelende werkvormen, zoals bijvoorbeeld Liberating Structures, betrekken we mensen en
krijgen ze in beweging. Daarbij stimuleren wij verbinding tussen mensen met wie wij bij onze
klanten werken. De mens staat bij ons altijd voorop, directielid, teamleider of medewerker. We
vinden dat veranderen leuk en inspirerend mag zijn.

