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Doel van het proces
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De HAN Academie Paramedische Studies (APS) wil in 
2025 een integraal centrum voor gezondheid en 
participatie zijn. Om goed in te kunnen spelen op de 
steeds complexere vragen van cliënten en van de 
maatschappij.



Waarom dit 
proces? 
Aanleiding en 
ontwerpprincipes



Tijdlijn met de 
activiteiten en 
de resultaten

Interactieve 
website 
www.myaps.nl  

6 verslagen met 
verdieping op thema’s  

9 videoclips met 
beelden van 
MyAPS in 2025 39 Tips voor het proces

11 Perspectieven van 
zorggebruikers
26 Toekomstwensen
30 Reacties op huidige 
situatie 

Proces ontwerp: 
Toekomstfestival

Kenmerken voor
Academie Profiel

Reacties op 
Stormboard met
Academie Profiel

Academieplan

Rapportage  proces en 
conclusies voor vervolg

6 videoclips met 
statements van experts 
over de thema’s



Voorbereiding

• Vormgeving proces samen met een begeleidingsgroep, een 
dwarsdoorsnede van de organisatie

• Begeleidingsgroep van het Toekomstfestival bestaat uit 15 
personen: Studenten, een cliënt, docenten, leidinggevenden

• Een kernteam van de begeleidingsgroep (Menno Pistorius, 
Wienand Remkes en Ineke Stijnen) verzorgt de operationele 
organisatie 

• Een onderzoeksteam met 3 studenten o.l.v. Wienand Remkes 
maakt videoclips en verzamelt alle input voor het Academie Profiel

• Externe begeleiding voor ontwerp, faciliteren en verslag, door 
Tonnie van der Zouwen, specialist in veranderen met het hele 
systeem van belanghebbenden 



Open Tent Dagen, 22 t/m 31 mei 2020
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Als bezoekers de Grote Tent binnen gaan komen ze in een interactieve ruimte in Adobe 
Connect. Daar kunnen bezoekers reageren: 
- Als je kijkt naar het huidige APS, waar ben je dan BLIJ mee, wat vind je JAMMER
- De zin afmaken: Wat zou het gaaf zijn als ……
- Tips voor het proces geven 



Videoclips met toekomstbeelden: Hoe ziet jouw APS eruit in 2025? 
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“Uitsluitend 
stoornisgericht 
werken is niet meer 
van deze tijd”. 

Pim Assendelft, hoogleraar 
Eerstelijnsgeneeskunde, 
Radboudumc.

https://myaps.nl/toekomstbeelden/
https://myaps.nl/toekomstbeelden/


Startbijeenkomsten op 3 en 9 juni 2020
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De bijeenkomsten zijn online in Microsoft 
Teams. Een deel plenair (ca. 1,5 uur) en een 
deel in subgroepen (ca. 1 uur). 

Elke subgroep:
• Maakt een toekomstbeeld van MyAPS in 

2025
• Noteert wat er dan wezenlijk anders gaat
• Voor welke thema’s je dan echt bij APS 

moet zijn 
• Presenteert in max. 2 minuten het 

toekomstbeeld aan de hele groep

De presentaties zijn opgenomen op video



Resultaten startbijeenkomsten

9

De subgroepen werken ieder op een eigen stuk van een online ‘muur’, in Stormboard.com

Iedere deelnemer verdeelt aan het eind 10 stemmen over de kenmerken die ze het 
belangrijkst vinden. Van de twee Storm boarden is een rapportage gemaakt



Opstellen profiel APS

10

• Studenten van het onderzoeksteam hebben alle 
uitkomsten van de Open Tent Dagen overgenomen 
en geanalyseerd op borden in Trello

• Alle uitkomsten van de Startbijeenkomsten zijn 
o.l.v. Wienand Remkes verzameld in een groot Excel 
bestand en geanalyseerd op kenmerken voor het 
Academie Profiel 

• Dat heeft een concept Academie Profiel 
opgeleverd, 

• en 6 thema’s om verder te verdiepen in 
themasessies 

Interactieve borden op 
www.Trello.com 



Reageren op profiel APS
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Deelnemers aan het Toekomstfestival konden op het 
Academie Profiel reageren in de tent Academie Profiel 
op het festivalterrein 



Achtergrond informatie 

Op de website verzamelen 
we een interessante 
achtergrondartikelen over 
de thema’s. 

Deelnemers aan de 
themasessies kunnen zich 
inlezen. 

https://myaps.nl/informatie/


Zes themasessies van 1 uur, in MS Teams

Datum Tijd Thema
22 juni 15.00 - 16.00 uur Samen werken aan Preventie en Leefstijl
23 juni 16.00 - 17.00 uur Integrale zorg in de wijk, gericht op zelfredzaamheid en participatie
24 juni 10.00 - 11.00 uur Zorgtechnologie bij alles wat we doen
25 juni 11.00 - 12.00 uur Ouderen en chronisch zieken
26 juni 11.00 - 12.00 uur Betaalbaarheid van zorg / Value Based Healthcare
29 juni 11.00 - 12.00 uur Revalidatie



Zes themasessies en reageren in zes thematenten
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Naast de sessies kunnen deelnemers 
doorlopend hun reacties achterlaten in de 
tenten. In elke tent staat een Storm board



6 themasessies
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Gezamenlijke start met 1 minuut Mindfulness 
oefening: Concentreren op het hier en nu

Verdiepen van het thema in subgroepen van 5 
tot 9 personen

Elke subgroep maakt een verslag in 
Google Document

Ter inspiratie geeft een expert een statement over het 
thema. Hier zie je het statement van prof. Maria de 
van der Schueren over Preventie en Leefstijl 



Regen en onweer verstoren soms het festival
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Het festival kende ook de nodige tegenslagen. Net als bij een 
fysiek festival hadden we soms te maken met slechte 
omstandigheden en technische tegenslagen. Zoals: 
• De Adobe Connect omgeving in de tenten bleek te 

gebruiksonvriendelijk voor veel deelnemers; daarom zijn we 
overgestapt op MS Teams voor de bijeenkomsten

• MS Teams is vooral ingericht voor een vaste groep van interne 
gebruikers, waardoor externen soms problemen hadden met 
toegang tot faciliteiten

• Het online werken is kwetsbaar en vraagt nogal wat van 
deelnemers; als de techniek niet doet wat je wilt geeft dat veel 
spanning; zoals een Stormboard dat vastloopt bij het stemmen 
op de post-its

• Door de Coronacrisis hadden nogal wat betrokkenen weinig 
tijd en energie om mee te doen in het festival. 



Conclusies: Patronen voor inhoud en proces 
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• Het toekomstfestival heeft een rijkdom aan inzichten 
opgeleverd 

• Het gaat om een complex vraagstuk, waar veel partijen bij 
betrokken zijn en veel factoren een rol spelen

• In een complex vraagstuk is het vaak moeilijk om de Why, 
What en How goed uit elkaar te houden. Factoren beïnvloeden 
elkaar wederzijds, één gevolg heeft vaak meerdere oorzaken 
en één oorzaak heeft vaak meerdere gevolgen

• Daarom is getracht de samenhang van de belangrijkste 
factoren, zoals die naar voren komen uit alle resultaten, te 
vangen in vier patronen, weergegeven als een web



De belangrijkste conclusies verzameld op een Trello bord
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Patroon1 : Noodzaak tot interdisciplinair samenwerken en 
gevolgen voor opleiden van paramedici

Juiste zorg op de
juiste plek

Visie op gezondheid: Van
cure & care naar positieve

gezondheid
Leven lang

leren
Meer ouderen en

mensen met complexe
zorgvragen

Noodzaak tot
interdisciplinair
samenwerken

Ontwikkeling
technologie

Participatie
maatschappij

Eigen regie en
participatie staan

voorop

Flexibeler
opleiden

Zorg en welzijn
zijn verweven

Organiseren van zorg
wordt complexer en

duurder

Zorg moet waarde
toevoegen en
betaalbaar zijn

Meer aandacht voor
preventie en leefstijl

Coachingsvaardigheden
Kennis van

organiseren en
financieren zorg

Zorgtechnologie
leren gebruiken

Meervoudige
identiteit van
paramedicus

Leren IN en MET
de praktijk

Blended
learning

Blended care

Meer maatwerk

Interdisciplinair opleiden

Meer zelfregie,
samenredzaamheid

De context van de
zorggebruiker

betrekken

Dr. Tonnie van der Zouwen MCM, 6 juli 2020



Patroon 2: Succesfactoren en belemmeringen in 
interdisciplinair samenwerken 

Docent als expert-coach

Interdisciplinair en
integraal

samenwerken

Positieve gezondheid
van de zorggebruiker

staat centraal

Je moet elkaar kennen,
elkaars taal spreken en

elkaar iets gunnen

Gelijkwaardiger rol van
docenten, studenten en

zorggebruikers

Naast een behandelende ook
een coachende rol en je bent

change-agent en
verwachtingsmanager

Ontbreekt aan
oefening in

gespreksvaardigheden

Leren door samen te
doen, in de praktijk en

met de praktijk

Werken met echte
vraagstukken en echte

mensen

Samenredzaamheid ook in
onderwijs en onderzoek,

zelfregie waar het kan

Docenten kunnen
interprofessioneel

samenwerken en geven
goede voorbeeld

Lef om vroegtijdig
de praktijk in te gaan

Gezamenlijk eenduidige
terminologie ontwikkelen,

passend bij het doel, niet bij
het middel

Durven en kunnen
mensen hun

kwetsbaarheid te tonen?

Onderwijs, onderzoek
en praktijk zijn met
elkaar verweven

Blended care en
blended learning

Vertrouwd zijn
met technologie

Denken en handelen
vanuit doelen, niet vanuit
structuren en middelen

Ervaringsdeskundigen
inzetten in onderwijs

Angst voor
identiteitsverlies

Docenten zijn vaak
monodisciplinair opgeleid en

hechten waarde aan hun
beroep

Veel betrokken partijen, die
kennen elkaar vaak niet,
spreken een andere taal

Samenwerken over grenzen van
organisaties maakt het

ingewikkeld, overleg kost tijd,
extra administratie

Maar wie is dan waarvoor
verantwoordelijk? Wie
houdt het overzicht?

Samenwerken wordt niet
beloond, marktwerking met

gescheiden
financieringsstromen

Veel docenten die niet zijn
opgeleid met technologie

en/of er weinig affiniteit mee
hebben

Docenten die gewend zijn
om te doceren

Studenten kiezen
voor een beroep

Elke opleiding heeft eigen
curriculum en teams

Lessen waarin studenten
met elkaar oefenen,
droogzwemmen met

casussen

Curriculum gericht
op care & cure

Mooie lopende
onderzoeken die hier

misschien niet bij passen
Moet iedereen dan

onderzoek gaan doen?

Vraagt een heel andere
manier van met elkaar

omgaan

Professionals en
docenten zijn opgeleid om

storingen te verhelpen

Dat vraagt nogal
wat van iedereen

We willen veel, maar
tijd en budgetten zijn

beperkt

Tijdens de verbouwing
moet de opleiding

doorgaan

Professional met meerdere
identiteiten: Expert in een

vakgebied, brede
gezondheidsprofessional

Onderwijs organiseren
rondom vraagstukken, over

disciplines en leerjaren heen

Elke opleiding
heeft eigen toetsen

Dr. Tonnie van der Zouwen MCM, 6 juli 2020



Patroon 3: Vervolgstappen in het veranderproces

Participatieve
veranderstrategie

Complex vraagstuk heeft
kortcyclische aanpak nodig,
werkenderwijs ontwikkelen

Verbinden met
elkaar is belangrijk

Open staan voor
elkaars ideeën en

zorgen

Doel voor ogen
blijven houden, dat is

leidend

Toegankelijk voor
alle

belanghebbenden
Ondersteunen in

gedragsverandering,
capability approach

Gewoon Nederlands
gebruiken, eenduidig gebruik

van begrippen en wat we
daarmee bedoelen

Eenheid in
verscheidenheid, niet
iedereen hoeft alles te

kunnen en doen

Leren door samen te
doen, binnen gestelde

kaders

Meer verleiding in
het proces brengen

De omgeving meepakken.
Als de omgeving verandert,

verandert gedrag mee

In september 2020 een grote
Open Space om pilots en
werkgroepen te vormen

Een monitoring team
instellen om de

voortgang te bewaken
Nog meer studenten

en zorggebruikers
uitnodigen Financiers, gemeenten,

beleidsmakers,
vertegenwoordigers zorg en

welzijn uitnodigen

De verandering moet
kunnen: Tijd, geld en
middelen beschikbaar

stellen

Een selectie team om
prioriteiten te bepalen en

te ondersteunen

Duidelijke kaders
aangeven: Wat staat al

vast, wat is niet
bespreekbaar De website MyAPS verder

ontwikkelen tot community
site en landingsplek voor

resultaten
Interdisciplinaire

resultaatverantwoordelijke
teams makenVreemde ogen helpen

om bestaande
werkwijzen los te laten

Realiseren
MyAPS

Regelmatig stilstaan om te
kijken hoe het gaat en wat er

bijgesteld moet worden

Academieplan
APS

Dr. Tonnie van der Zouwen MCM, 6 juli 2020



Patroon 4: vervolgstappen uitwerken naar onderwijs en onderzoek

De omgeving/ inrichting locaties
en werkplekken meepakken. Als

de omgeving verandert,
verandert gedrag mee

Kleine projecten met
verschillende studenten om

specifieke, echte problemen op
te lossen, Hackathons

Interdisciplinaire
resultaatverantwoordelijke

teams maken
Binnen APS een

gezondheidscentrum door
Studenten laten runnen

Best practices verzamelen,
aantonen meerwaarde van

preventie en van
interdisciplinair werken

Intervisie
organiseren

Band met alumni
versterken

Wat we hebben aan
interprofessioneel werken houden

en verder ontwikkelen:
Sparkcenters, minoren,

honeursprogramma, master

Meerjarige projecten om de diepte
in te kunnen gaan, opdelen in

deelprojecten waarin studenten
kunnen aansluiten

Organisatiestructuren
aanpassen

Een digitaal loket waarin alle
gezondheids- en

welzijnsvraagstukken
binnenkomen

Curriculum ontwikkeling
samen met de wijk en

met studenten

Docenten begeleiden ook
studenten van

verschillende disciplines

Een onderzoekshelpdesk
starten

Vraaggericht onderwijs, in realistische
authentieke context, zodat studenten
en docenten voelen en ervaren dat

samenwerking nodig is

Docenten ervaring laten
opdoen met

interdisciplinair werken

Peers van andere
opleidingen inschakelen

bij beoordelingen

ICF model gebruiken voor
anamnese, zodat de focus op
positieve gezondheid komt te

liggen

Oefenen in
luisteren naar

elkaar

Toetssysteem
aanpassen

In samenwerking met IXperium
opdrachten aanbieden, zodat

studenten en docenten ervaren wat
zorgtechnologie kan bieden

Zorgtechnologen aantrekken,
niet alle docenten hebben

affiniteit met zorgtechologie

Curriculum en manier
van werken aanpassen

Blended learning
en blended care

Lectoraten een nieuwe naam
geven, waarin het doel naar

voren komt en niet het middel

Value Based
Healthcare

ontwikkelen

Niet alleen samenwerken met
gezondheidszorg, maar ook met
woningbouwcorporaties, sociale

domein, overheden

Meer aandacht voor
mensen met lage SES

Data verzamelen en
gebruiken voor

gepersonaliseerde zorg

Kijken welke delen van het
curriculum nu al samen kunnen

over opleidingen heen, ook
buiten APS

Dr. Tonnie van der Zouwen MCM, 6 juli 2020
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Academieprofiel



Website www.MyAPS.nl

• Festivalterrein: Interactie met bezoekers via de tenten 
• Delen van resultaten
• Delen van achtergrondinformatie
• Nieuwsberichten en reageren daarop
• Mogelijkheid voor vervolg: Ontwikkelen tot professionele 

leergemeenschap. 
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Wie hebben meegedaan? 

Een brede vertegenwoordiging van interne en externe belanghebbenden: 
• We schatten dat in totaal zo’n 180 verschillende deelnemers aan 

festivalactiviteiten hebben meegedaan  en daarnaast nog ca. 120 
bezoekers informatie hebben bekeken op de website www.myaps.nl 

• Studenten, Docenten, Ondersteuners, Cliënten (zorggebruikers), 
Onderzoekers van de HAN en RadboudUMC, Paramedici, 
Leidinggevenden en bestuurders, Beleidsmakers en Financiers

• Veel mensen hebben aan meerdere activiteiten meegedaan
• Op dit moment hebben 130 personen een account op de website 

We bedanken iedereen die een bijdrage heeft meegedaan 
aan het toekomstfestival!

25

https://myaps.nl/


Begeleidingsgroep
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Gedurende het proces is de begeleidingsgroep regelmatig bij elkaar gekomen, 
om te bespreken hoe het gaat en volgende stappen voor te bereiden. Met dank 
aan: 

Menno Pistorius, academiedirecteur
Eveline Maljers, academiemanager 
Herman Berndt, academiemanager

Ineke Stijnen, academiemanager
Agnes van Boxtel, academiemanager
Vivianne Ceelen, academiemanager
Marianne Roes, beleidsmedewerker

Yvonne Velemans, directiesecretaresse
Wienand Remkes, programmamanager

Michiel Geijsberts, ICT beheerder
Levi van Dijk, cliëntvertegenwoordiger

Famke Hennekes, student Fysiotherapie
Debbie van de Klundert, student Ergotherapie

Bram Sombekke, student Mondzorgkunde en lid Academieraad
Tonnie van der Zouwen, extern begeleider ontwikkelingsproces


	Rapportage Toekomstfestival �MyAPS 2025
	Doel van het proces
	Waarom dit proces? Aanleiding en ontwerpprincipes
	Tijdlijn met de activiteiten en de resultaten
	Voorbereiding
	Open Tent Dagen, 22 t/m 31 mei 2020
	Videoclips met toekomstbeelden: Hoe ziet jouw APS eruit in 2025? 
	Startbijeenkomsten op 3 en 9 juni 2020
	Resultaten startbijeenkomsten
	Opstellen profiel APS�
	Reageren op profiel APS�
	Achtergrond informatie 
	Zes themasessies van 1 uur, in MS Teams
	Zes themasessies en reageren in zes thematenten
	6 themasessies
	Regen en onweer verstoren soms het festival
	Conclusies: Patronen voor inhoud en proces 
	De belangrijkste conclusies verzameld op een Trello bord
	Dianummer 19
	Dianummer 20
	Dianummer 21
	Dianummer 22
	Academieprofiel
	Website www.MyAPS.nl
	Wie hebben meegedaan? 
	Begeleidingsgroep

