Jaaroverzicht
Actie Leer Netwerk

Samen
bereikt
in 2019
Het Actie Leer Netwerk faciliteert, ondersteunt en
inspireert om met vernieuwende initiatieven de
personeelstekorten in zorg en welzijn aan te pakken.
www.actieleernetwerk.nl

Facts &
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15.000
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downloads

Nieuwsbrief

Actie Leer Netwerk zoekt Facilitators

Annet de Lange: Gezond werken en vitaliteit –
De Rol van zelfleiderschap en reflectief leren?
Erik Gerritsen : Falend vooruit –
Vormende ervaringen bij de gemeente Amsterdam
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Het Actie Leer Netwerk heeft in 2019 het
Koplopernetwerk vernieuwd en uitgebreid.
Het team heeft het bestaande Koploperbestand
vanuit het Zorgpact geactualiseerd. Om een zo
groot mogelijke impact op arbeidsmarktvernieuwing en personeelsontwikkeling in zorg en
welzijn te hebben, zijn ervaringen en behoeften van
bestaande Koplopers via een enquête en persoonlijk
contact in kaart gebracht.
Met deze uitkomsten zijn de criteria voor het
Koploperschap samen met het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangescherpt.
Daarnaast is gewerkt aan een transparant en
toegankelijk aanmeldproces. Dit helpt bij het
verbreden van het Koplopernetwerk op thema en
branche ter ondersteuning van vraaggestuurde
versnelling en vernieuwing.
Gedurende het hele jaar is ingezet op het inspireren
van betrokken organisaties en het overbrengen van
de meerwaarde van het Koplopernetwerk.

Checklist actieleren
(handreiking)

Actieleren in netwerken
(handreiking)

ontvangers

19
nieuwsbrieven

•

120 Koploperinitiatieven
(waarvan 40 nieuwe)

Koplopers naar thema

Ambulancezorg
Eerste Lijns
Geestelijke gezondheidszorg
Gehandicaptenzorg
GGD
Jeugdzorg
Kraamzorg
Onderwijs
Ouderenzorg
Overig
Sociaal werk
Thuiszorg
Ziekenhuizen

Werken naar talent
Meer uren werken
Lang leven ontwikkelen
Gezond werken
Beperken uitstroom
Arbeidsinnovatie
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Scan de code voor
meer informatie

Zeven bijeenkomsten
(400 deelnemers)

Zo hebben alle Koploperinitiatieven een eigen
podium gekregen op www.actieleernetwerk.nl
en worden ze actief gedeeld via de communicatiekanalen. Tijdens Koploperbijeenkomsten verbond
het Actie Leer Netwerk betrokken partijen en
bood ze inspiratie om van bestaande initiatieven
te leren of ze over te nemen. In 2019 zijn zeven
Koploperbijeenkomsten georganiseerd, voor en
(deels) met regionale werkgeversorganisaties
aangesloten bij het samenwerkingsverband
RegioPlus. Hierin zijn Koploperreizen gemaakt
om succesfactoren en knelpunten zichtbaar en
bespreekbaar te maken.
Verder heeft het Actie Leer Netwerk gewerkt aan
verbreding van het Koplopernetwerk op thema’s
en branches ter ondersteuning van versnelling
en vernieuwing. Er is een aantrekkelijk pakket
van digitale en tastbare communicatiemiddelen
ontwikkeld en verspreid om Koplopers te helpen
bij verdere exposure voor hun project.

Koplopers naar branche

1.275

•

Koplopernetwerk

Top 3 downloads
Toelichtende folder
Geluk en Werkplezier (Koploper)

In 2019:

Wil je ook
Koploper worden?
Bekijk de criteria
en meld je aan!

17 handreikingen
inclusief 5 inspiratievideo’s

acties per bezoek

Top 3 nieuwsberichten

Heb jij ook een
goed voorbeeld?

Toolbox actieleren

bezoeken

unieke bezoekers
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10

podcasts

Januari:
Van start
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Februari:
Eerste Koploperbijeenkomst

80

0

10

Maart:
Eerste podcasts opgenomen
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April:
Toolkit actieleren ontwikkeld

Juni:
Start Falend Vooruit
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In 2019:
• Zeventien inspirerende handreikingen
(om zelf aan de slag te gaan)
• Vijf inspiratievideo’s
(over de vijf kernelementen van actieleren)
• Vijf Workshops actieleren
(over verschillende vormen van actieleren)
• 46 Facilitators
(ter ondersteuning van netwerken en organisaties)

Falend Vooruit
“Men leert het beste door vallen en opstaan.” Dat
gezegde is er niet voor niets. Niet elk project of
traject verloopt zoals bedacht. Onder de titel Falend
Vooruit introduceerde het Actie Leer Netwerk ook
een andere vorm van leren. Hierin worden verhalen
en podcasts verzameld van initiatieven die niet
liepen zoals gepland.

Juli:
Website content aangevuld

“Met behulp van het
Actie Leer Netwerk hebben
we de samenwerking
aan de collectieve
personeelsuitdagingen
binnen de RAAT regio met
succes stappen vooruit
geholpen.” (Een Projectleider RAAT)

n

Bekijk de
toolbox actieleren

Actieleren

Mei:
Lancering vernieuwde website
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• Thema Leven lang ontwikkelen:
Marc van der Meer;
• Thema Werken naar talent:
Peter van Lieshout;
• Thema Gezond werken:
Annet de Lange;
• Thema Arbeidsinnovatie:
Lea Bouwmeester;
• Thema Meer uren werken:
Wieteke Graven.

Leren door samen oplossingen en verbeteringen
te ontdekken. Dat is de kern van actieleren. Alle
betrokkenen leveren vanuit hun eigen perspectief
een bijdrage. In 2019 heeft het Actie Leer Netwerk
verschillende activiteiten ontwikkeld en uitgedragen
om professionals binnen de sector te inspireren en
te stimuleren om deze methodiek te gebruiken. Er is
een toolbox ontwikkeld met praktische informatie
en handreikingen over actieleren. Om netwerken
en organisaties te ondersteunen bij actieleren is er
een Facilitatorspool opgezet. Een externe facilitator
kan het leerproces net dat ene zetje geven, kan het
proces helpen ontwerpen of een creatieve sessie
begeleiden. In de pool kunnen geïnteresseerde
partijen een facilitator vinden die aan de wensen
en criteria van het Actie Leer Netwerk voldoen.
Vervolgens maken ze zelf afspraken met de facilitator.
In 2019 zijn de eerste stappen gezet voor het ontwikkelen van een ‘kickstartleerarrangement’ om regionale
werkgeversorganisaties te helpen met actieleren.
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Als onderdeel van de governance Werken
in de Zorg heeft het Actie Leer Netwerk met
regelmaat contact met de commissie Werken
in de Zorg. Ook organiseerde het Actie Leer
Netwerk in februari 2019 een ontmoeting
tussen de commissie en de regio’s. Het Actie
Leer Netwerk staat bovendien in nauwe
verbinding met alle RAAT-regio’s om daar waar
nodig samen thema’s extra aandacht te geven.

Quote van een regio:
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Om werkgevers en onderwijsinstellingen in zorg en
welzijn bij te staan met arbeidsmarktvernieuwing
werkt het Actie Leer Netwerk met zes thema’s.
Voor elk van deze thema’s zijn inhoudelijke experts
benaderd om als ambassadeur op te treden. Zij
werken onder andere aan het delen van kennis en
visie via themabijeenkomsten, prikkelende blogs
en podcasts. Daarnaast leggen de ambassadeurs
verbindingen naar andere relevante netwerken.
Om zo de deur voor lerend samenwerken te openen en gebruik te maken van goede voorbeelden of
kennis uit andere branches of sectoren. De eerste
gesprekken met de zesde ambassadeur hebben
eind 2019 plaatsgevonden. Aukje Nauta wordt de
ambassadeur op het thema Beperken uitstroom.

Ondersteuning regio’s
en commissie
Werken in de Zorg

In 2019 hebben
de volgende vijf
experts zich als
ambassadeur aan het
Actie Leer Netwerk
verbonden:
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Ambassadeurs

Augustus:
Lancering Facilitatorspool

Actie Leer Netwerk Dag
De eerste Actie Leer Netwerk Dag was op 2 december 2019 in ’s-Hertogenbosch. De 500 aanwezigen kregen
een dag vol inspiratie over het aanpakken van de personeelstekorten in zorg en welzijn op allerlei manieren.
Het plenaire gedeelte in het ochtendprogramma stond in het teken van het thema Meer uren werken.
In de middag was er een groot aantal deelsessies in de vorm van workshops, presentaties en ontmoetingen.
Zo waren er pitchende Koplopers, een rondetafelgesprek met diverse mensen uit de sector, sessies actieleren,
presentaties van diverse organisaties en een Falend Vooruit Café. In de Themastraat konden mensen met de
ambassadeurs in gesprek over uitdagingen die er op de verschillende thema’s liggen en spelen.

Kom naar de Actie Leer Netwerk Dag 2020 op 7 december in Almere.

Ruimte in de Regels
Ruimte in de Regels is er om vraagstukken die ontstaan door ervaren belemmeringen bij
vernieuwing of samenwerking verder (op weg) te helpen. De meest voorkomende vragen die
aan het Actie Leer Netwerk gesteld zijn gaan over:
• Versnelling bestaand traject
(behoefte aan agenderen of versnellen);
• Verbinden
(behoefte aan toegang tot andere netwerken);
• Verduidelijking}
(klopt het wel dat het echt niet kan?);

September:
1e bijeenkomst
ambassadeursnetwerk

Oktober:
Start opnames
inspiratievideo’s actieleren

• Ruimte
(behoefte aan oplossingen om regels te
verbuigen of experimenteerruimte te vinden.
#hetkanwel);
• Ondersteuning
(bij het project Hack de Proceduredag)

November:
100ste koploper!

December:
Actie Leer Netwerk Dag

Actie Leer Netwerk 2019
in beeld

Actie Leer Netwerk
Postbus 5045
2701 GA Zoetermeer

088 01 82 898
info@actieleernetwerk.nl
actieleernetwerk.nl
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