


https://www.youtube.com/watch?v=uAXWM3Svc7o  

https://www.youtube.com/watch?v=uAXWM3Svc7o


Waar ben jij naar onderweg?  

Nog niet helemaal helder? 

Morgen? 

2025? 

Zorgen voor morgen? 

Een danser worden? 

 

Ik ga er sowieso voor! 

 

 

 

 

 



Over ‘ergens-voor-gaan’ gesproken 

 
28 augustus 1963 
250.000 mensen 
Washington DC 
 “I have a dream” 
 
 



Waar “geloven” wij in? 

“If I have the belief that I can do it, I 

shall surely acquire the capacity to 

do it even if I may not have it at the 

beginning.” 



 
    Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan 
 



Simon Sinek 

Start with why? 



Simon Sinek 

Start with why? 





Prachtige opleidingsinstituten in onze regio! 

 

      



      Zorglandschap 

      Werklandschap 

      Leerlandschap 

Kader| Het veranderende landschap 



Kader| Het veranderende landschap 

      Zorglandschap 

      Werklandschap 
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samenwerkende ziekenhuiszorgopleidingen 

https://youtu.be/V74AxCqOTvg  

https://youtu.be/V74AxCqOTvg


Tweedaagse op 21 en 22 september jongstleden 

Het waren twee fantastische dagen 

En ja, we hebben gedanst!!! 



 
• Vandaag gaan we samen ‘onderweg naar morgen’ 

• Zetten we samen stappen als dansers om een beweging 

te starten 

• Denken en doen vanuit B 

• En wellicht sneller dan je denk, immers morgen is 

vandaag! 



Morgen is vandaag 
 

Met dank aan Atrium Ziekenhuis 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uy3YMj4ng34




 

Jullie hebben allemaal de interactieve video gezien waarin we een beeld schetsen van op welke manier in 
2025 onze nieuwe verpleegkundigen zijn opgeleid. Ga graag in de breakout room met elkaar aan de slag en 

bespreek dat gene wat je hebt gezien; 

 

Kom gezamenlijk tot drie tops en drie tips, ofwel: 

 

Welke drie vernieuwende elementen in de interactieve video spraken je aan, of beter welke vond je 
TOP! 

 

Welke drie TIPS wil je nog meegeven na het zien van de video, dat kan iets zijn in de trant van; dat 
heb ik niet gezien en zou ik wel willen inbrengen; dat heb ik wel  gezien maar zie ik net even anders, 

dat zou ik als tip willen meegeven 

 





 

Het starten van een beweging begint met de eerste stap.  De video speelt zich af in 2025, en ja dan 
zijn er al een heleboel stappen gezet, en hopen we vooral dat de beweging, die we vandaag starten 

met elkaar, ‘alive and kicking’ is!! 

 

Hierbij vragen we jullie in jullie breakoutroom met elkaar de volgende mentimeter te beantwoorden: 

 

Welke drie stappen kunnen, moeten, en willen we de komende jaren zetten om deze video in 
2025 werkelijkheid te laten zijn? 

 

Welke drie stappen moeten we voorkomen, welke drie valkuilen vermijden, welke uitglijders 
omzeilen? 

 



 

 

Welke actie ga jij,  

naar aanleiding van vandaag, 

concreet ondernemen morgen? 


