HEALTH
TRANSFORMATION
SCHOOL
INTENSE VOOR 20+ REGIO’s in 2021 & 2022
ONLINE MODULES VOOR IEDEREEN IN NL

Versie mei 2021

DOEL: WAARTOE
• Volwassen regionale samenwerkingen rondom
gezondheid (preventie akkoorden, allianties, preventie
infrastructuren, netwerken, etc..)
• Netwerken willen doen, delen, van elkaar leren en
samenwerking intensiveren
• Netwerken die vragen om #hoedan kennis waarbij andere
regio soms de #zodus heeft op basis van ervaring
• Bundelen van kennis/kunde/middelen/tools
• Gezamenlijke collectieve verantwoordelijkheid

VAN
STRATEGIE:
HOE
Verbinden, stimuleren kansen, aansluiten op energie

(witte strategie, de Caluwe)
VAN
Verbinden, wegnemen belemmeringen, stimuleren kansen,
aansluiten op energie (witte strategie, de Caluwe)

NAAR
Behendigen op samenwerking/netwerkvorming,
transformatie voor meer Positieve Gezondheid
NAAR
(groene strategie, de Caluwe)
Behendigen op samenwerking/netwerkvorming, transformatie
Positieve Gezondheid (groene strategie, de Caluwe)

#HOEDAN VRAGEN REGIO’S
•

•
•

HOE komen we tot doelen voor gezondheid van burgers in de
regio?
HOE komen we tot uitvoering op die doelen?
HOE komen we van procesoptimalisatie in een project naar
structurele preventie en transformatie?

•
•
•

HOE meten we onze gezamenlijke resultaten?
HOE vinden we een passend beeld op governance en financiering?
HOE komen we tot passende ‘spelregels’

•

HOE regisseer ik gelijkaardige samenwerking in ons netwerk zonder er
tussen te zitten?
HOE bouw ik aan netwerkleiderschap?
HOE krijg ik de positie van regisseur en welke condities zijn daarvoor
nodig?

•
•

Hoe kan het toch…
dat er zoveel kennis landelijk is
maar dit in de praktijk niet of
beperkt samenkomt?
dat de #hoedan in de praktijk
vooral individueel uitvinden
lijkt…

HEALTH TRANSFORMATION SCHOOL
WAT: 4 pilaren
Een ontwikkeltraject op netwerkregie, gezondheid en
transformatie
1. Actiegericht leren: (door)ontwikkeling en
professionalisering van eigen werkwijze plus die van
regionaal / lokaal netwerk
2. Experts op transformatie/netwerksamenwerking/thema’s
vanuit regio’s, land of buitenland
3. Ontsluiten netwerken en van elkaar leren
4. Methoden en theorie:
- transformatie
- Netwerksamenwerking

HEALTH TRANSFORMATION INTENSE
WIE
• De regisseurs, coördinatoren, regieteams vanuit het land en
huidige (regio) netwerken AiG/iPH
HOE
• 6-8 maanden
• In person 3x2 daagsen
• Webinars
• Opdrachten/games
• Coaches
• Intervisie
• Experts

HEALTH TRANSFORMATION ONLINE
WIE
• Voor alle geïnteresseerden die aan preventie en gezondheid
werken in het land: bij gemeenten, onderzoek, GGD, zorg,
consulstancy, start-ups, werk of scholen.

HOE
• Modules online rondom thema van 3 weken
• Iedere eerste week van de maand start
• Werkboek in pdf met bijbehorende oefeningen
• Video’s, webinars, opdrachten
• Maandelijkse Q&A call met intervisie, experts of organisatie
van het thema

PROGRAMMERING
•

M1: Transformatie
› Conceptueel perspectief
›
Expert items

•

M2: Samenwerking organiseren
› Conceptueel perspectief
› Expert items (bouwstenen/thema’s)
› Intervisie/coaching (vaardigheden)
› Opgaven/opdrachten/games

•

M3: Samenwerking regisseren
› Expert items (Persoonlijk leiderschap)
› Intervisie/coaching (vaardigheden)
› Opgaven/opdrachten/games

•

M4: praktijk/leercase

•

M5: community building

EINDRESULTATEN
Persoonlijk
• Breed perspectief op samenwerking en transformatie
• Handelingsvaardigheden en persoonlijk leiderschap
• Tools en middelen
• Netwerk/’buddy’s’
Regionaal
• Netwerk professionalisering of doorontwikkeling naar stevige domein
overstijgende gezondheids/preventieinfrastructuur
• Gezamenlijk meer impact op gezondheid bewoner
Landelijk
• Blijvende lerende community van mensen, organisaties netwerken
• Impuls aan het leervermogen voor de transitie naar preventie &
gezondhied
• Testen, invulling, verrijking en verdieping voor tools, kennis en kunde

VERVOLG NAAR 9 NOVEMBER
• Verkennende gesprekken januari met partners
• Continue in gesprek met regio coördinatoren om te duiden of
de #hoedan scherp genoeg is: wat is hun impliciete of
expliciete leerbehoefte?
• Nader uitwerken modules en programmering
• 9 november eerste dag HTS intense als ook lancering online
leertraject

MEEDOEN, VERRIJKEN OF BIJDRAGEN?
Opties partners:
• Directe bijdrage aan het programmeren en mogelijk maken van de HTS in mind,
kind, middelen financieel.
• Bijdrage (aan onderdelen) in de uitvoering van het programma (spreker,
webinar, coach, middelen, locaties etc.)
• Bijdragen via communicatie voor verspreiding van de online modules die voor
iedereen toegankelijk zijn.
• Onderstaande organisaties worden de partnerschappen momenteel mee
vormgegeven dan wel verkend:

Idee of tips?
Laat het weten…!
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