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THE 
FUTURE
AFTRAP: 8 DECEMBER 2022 | 13.00 - 18.00 UUR

HÉT EVENT WAARBIJ VOORLOPERS BINNEN DE ZORG, SAMEN MET
ANDERE BELANGHEBBENDEN, KRACHTEN, KENNIS EN GOEDE 
VOORBEELDEN BUNDELEN. HET RESULTAAT? PRAKTISCHE & 
MENSGERICHTE OPLOSSINGEN VOOR DE UITDAGINGEN VAN MORGEN.
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Een traject van vier bijeenkomsten met een fysieke 
aftrap op 8 december en drie online bijeenkomsten 
verdeeld tot aan mei 2023. Van begin tot eind 
voeren we het traject samen uit. Opgehaalde 
kennis, goede voorbeelden en oplossingsrichtingen 
bundelen we tot een handreiking. Deze handreiking 
brengen we officieel uit tijdens de Planetree 
Conferentie op 11 mei 2023 en we bieden haar aan 
de minister aan.

Geluiden dat we de zorg anders moeten inrichten 

vliegen ons om de oren. We weten dat wanneer 

we niet meebewegen, de huidige situatie niet 

langer houdbaar en betaalbaar is. Niet voor de 

cliënt, niet voor de medewerker, niet voor onze 

organisaties en niet voor de aarde. 

Er is veel kennis beschikbaar en er zijn tal van 

goede voorbeelden die we al uitvoeren om onze 

organisaties toekomstproof te maken. Het is tijd 

om deze kennis en onze krachten te bundelen. Om 

van elkaar te leren en samen tot nieuwe ideeën en 

oplossingen te komen.

Op 8 december 2022 belichten we drie grote, 

complexe uitdagingen in de zorg op het gebied 

van duurzaamheid, naastenparticipatie en zorg op 

de juiste plaats (in de wijk met de gemeenschap). 

Vervolgens gaan we samen in ontwerpsessies 

aan de slag, om te komen tot mensgerichte 

oplossingen voor deze uitdagingen. We doen 

dit aan de hand van Design Thinking. Een 

ontwikkeltraject dat bij uitstek geschikt is voor 

het oplossen van complexe maatschappelijke 

vraagstukken, aangezien de mens gedurende het 

gehele proces centraal staat. 

De focus op deze onderwerpen en de oplossingen 

die we met elkaar ontwerpen, dragen op positieve 

wijze bij aan goede zorg voor cliënten en naasten. 

Bovendien zorgt deze focus voor een belangrijk 

side effect, namelijk het behoud en aantrekken 

van personeel. 

We roepen alle zorgorganisaties op om mee te 
doen. Voor het samenstellen van een groep met 
daarin een grote diversiteit aan kennis en kunde, 
is het aan te raden om ± drie personen, met elk 
een andere achtergrond te laten deelnemen. Denk 
aan: bestuurders, programmamanagers met de 
portefeuille toekomststrategie/duurzaamheid, 
zorg- en ondersteunende medewerkers, cliënten 
en naasten. Gaandeweg worden er ook andere 
stakeholders bij het proces betrokken.

Op basis van actuele onderzoeken, rapporten, 
kennis, goede voorbeelden en cijfers, trappen we 
het traject op 8 december af met het uitlichten van 
drie grote, complexe uitdagingen. Hierna gaan we 
met elkaar aan de slag volgens de principes van 
Design Thinking. 
We leren ons volledig in te leven in de mens/
eindgebruiker en hen bij het proces te betrekken. 
We ontdekken hoe we op eenvoudige wijze 
prototypes ontwikkelen en testen, om op die 
manier te komen tot oplossingen die echt 
aansluiten bij de behoeften van de eindgebruiker en 
andere belanghebbenden.

Planetree adviseurs Roos Trooster en Mariëlle 
Jakobs met het specialisme Design Thinking 
dragen gedurende het traject zorg voor 
professionele en persoonlijke begeleiding. 
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AFTRAP 8 DECEMBER

DATUM, TIJD EN PLAATS

KOSTEN

AANMELDEN

Presentaties tijdens de aftrap op 8 december worden gepresenteerd door:

Programma:

Kwartiermaker Duurzame zorg en 
bestuursvoorzitter Planetree

Directeur Planetree

Deelname aan het traject bedraagt €200,- per persoon exclusief btw.

Aanmelden doe je eenvoudig via deze link.
Vragen? Mail naar roos@planetree.nl of marielle@planetree.nl

Beperkte beschikbaarheid, vol is vol. 

De aftrap van het traject start op 8 december. Tijd: 13.00 - 18.00 uur.
Locatie: TAC (Temporary Art Center) Vonderweg 1, 5611 BK, Eindhoven

Cathy van Beek

Drie complexe uitdagingen in de zorg uitgelicht in korte presentaties

Introductie Design Thinking

Viering aftrap traject Design The Future & afsluitende borrel
Aan de slag met de eerste Design Thinking sessie

Marita Bossers-Nabben To be announced

https://www.planetree.nl/webshop/product/ticket-design-the-future/
mailto:roos%40planetree.nl?subject=Design%20the%20Future
mailto:marielle%40planetree.nl?subject=Design%20the%20Future

