Intakeformulier opdrachten
Avans Innovative Studio
Breda

Naam organisatie

Zorgnetwerk Midden Brabant

Bezoekadres

Dr. Deelenlaan 9, Tilburg

Website
Naam contactpersoon

Home - Samenwerken in de zorg
(zorgnetwerkmb.nl)
Mirjam Heinsbroek

Functie

Programmamanager Palliatieve Zorg

E-mailadres

m.heinsbroek@zmbr.nl

Telefoonnummer

0625102829

Titel opdracht
Formuleer een pakkende titel

Ontwerp een interactieve (spel)vorm om
medewerkers in de zorg met elkaar in gesprek te
brengen over signaleren en markeren van de
palliatieve zorgfase.
Zorgnetwerk Midden Brabant is een
netwerkorganisatie van zorgorganisaties die
samen programma’s uitvoeren ter verbetering
van complexe transmurale zorg in de regio.
Het netwerk palliatieve zorg is daar een
onderdeel van dat zich richt op de verbetering
van zorg voor mensen in de laatste fase van een
ongeneeslijke ziekte.
Om de zorg voor mensen in de laatste fase van
een ongeneeslijke ziekte te verbeteren is het
transmuraal zorgpad palliatieve zorg ontwikkeld
(zie link).
Binnen de zorgorganisaties zijn ambassadeurs
aangesteld die het zorgpad in hun eigen
organisatie gaan introduceren en
implementeren.
Het is voor hen een behoorlijke uitdaging om
collega’s mee te nemen hierin. Vaak komen ze
niet verder dan een presentatie of
casusbespreking.

Omschrijving organisatie en eventueel
organisatieonderdeel

Korte beschrijving achtergrond vraagstuk:
welke ontwikkelingen binnen en/of buiten
uw organisatie zijn de aanleiding voor uw
vraag

Wat is het vraagstuk wat u bezighoudt? Ten
aanzien van wat bent u op zoek naar
verrassende invalshoeken van studenten?
Tip: stel een open vraag
(wie/waar/wat/hoe/welke) en vermijd
‘ingebouwde oplossingen’

We zijn op zoek naar actieve en inspirerende
manieren om met collega’s in gesprek te raken
over samenwerken in palliatieve zorg, b.v. via
spel, met name het signaleren en markeren van
de palliatieve zorgfase.
En vanwege Corona zijn we ook nog vooral
gebonden aan contact op afstand, dus het moet
ook online kunnen.

Bronnen
Verwijzingen naar links of literatuur met
relevante informatie

Transmuraal zorgpad

Uw bijdrage:
Naast het formuleren van de opdracht heeft u een belangrijke rol in de uitvoering van de opdracht: u
bent regelmatig aanwezig en geeft de studenten feedback over hun analyses, concepten, ideeën en
oplossingen.
Het is dus van belang dat de contactpersoon goed op de hoogte is van het onderwerp en de rol van
opdrachtgever naar de studenten goed kan vervullen. Daarnaast verzorgt u in de eerste week een
expertsessie, waarbij de studenten extra achtergrond informatie krijgen. U kunt zelf de rol van expert
vervullen, een expert uit de organisatie betrekken en/of een klant, een gebruiker of een partner waar u
veel mee samenwerkt meenemen.

Algemene planning Studio:
Week 1
Maandag
09.30 uur:
13.00 uur:
15.30 uur:

start door studenten en coaches
kennismaking met opdrachtgever en tafelgesprek over (de achtergrond van) de
vraag
afsluiting

Dinsdag – woensdag - donderdag
Eerste uitwerking, schetsen, start prototyping
Op woensdag sluit de opdrachtgever korte tijd aan bij de studio
Vrijdag
In de ochtend sluit de opdrachtgever aan bij de studio
Week 2
Maandag – dinsdag – woensdag
Prototyping evaluaties en iteraties
Dinsdag sluit de opdrachtgever aan
Vrijdag
09:30–12.00 uur:

eindpresentaties van alle concepten en oplossingen, afronding studio

Geplande aanwezigheid opdrachtgever (en experts):
Week 1
Maandag
Woensdag
Vrijdag

13.00–15.00 uur
2 uur tussen 9.30 en 15.30 uur
2 uur tussen 9.30 en 15.30 uur

Week 2
Dinsdag
Vrijdag

2 uur tussen 9.30 en 15.30 uur
09:30–12.30 uur

Momenten worden in overleg ingepland.

