
Webinar “Innovatie organiseren”

Welkom bij het webinar. Hier volgen de spelregels:

• Belangrijk! Check of uw camera en 
microfoon uitgeschakeld staan. 

• Chat. Open de chat, hier kunt u uw 
vragen stellen. Stel alleen vragen over de 
onderwerpen die op het programma staan.

• Like. In de chat ziet u ook vragen van anderen. 
Ziet u een vraag waar u zelf ook het antwoord op 
wilt? Geef deze dan een like.

• Opname. Dit webinar wordt opgenomen en 
zal beschikbaar komen om terug te kijken. 



ActiZ & Conforte Innovatielab

Webinar innovatiecanvas



Agenda van vandaag
1. Introductie
2. Achtergrond van het innovatiecanvas
3. Vragen aan deelnemers
4. Korte pause
5. Toelichting innovatiecanvas
6. Afsluiting



Het Conforte Innovatielab
• Wij helpen zorgmedewerkers hun eigen werk beter en makkelijker te

maken
• We adviseren zorginstellingen over hoe ze innovatie moeten

organiseren
• Dat doen we door het begeleiden van projecten, het ontwikkelen van 

tools en methodieken en het trainen van zorgmedewerkers en
tenslotte het delen van kennis
• Met en voor 13 ouderenzorginstellingen in de regio Rotterdam
• Kijk op www.confortelab.nl of volg ons op LinkedIN voor onze

updates, tools, inzichten en evenementen

http://www.confortelab.nl/


Innovatie Transformatie is belangrijk



Professionele innovatie is de enige innovatie

• Veel mooie voorbeelden op innovatie gebied, maar…
• Innoveren vraagt om expertises die anders zijn dan typisch in 

de zorg
• Veranderen binnen je eigen bubbel is extreem lastig
• Gevolg is vastlopen in losse projecten die niet tot 

implementatie komen en weinig samenhang lijken te hebben



Iedere organisatie maakt eigen ontwikkeling
door
• Compleet begrijpelijk dat niet iedere zorginstelling super 

innovatief is, zou ook raar zijn
• Transformatiebehoefte is echter zeer groot dus mogen we wel

wat verwachten op dat niveau
• En kunnen we iets van structuur bieden op het gebied van die 

ontwikkeling?
• En kunnen we dan wel zorgen dat iedere instelling zelf kan

uitvinden wat het beste voor hen werkt
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Innovatiemanagement is gevarieerd pakket
aan taken
• Echt een vak, niet iets dat je er een dag in de week bij doet
• Taken als portfolio management, roadmapping, 

leveranciersmanagement, etc
• Net als zorgen met allerlei eigen taken, rollen en profielen die 

er goed in zijn. Controllers voor de financiën, ergotherapeuten
voor ergotherapie, dus innovatiemanagers voor innovatie rollen
• Deels creatief, deels gestructureerd



Als Innovatielab op zoek gegaan naar een
manier om innoveren te verbeteren

• Kapstok om de juiste vragen te
stellen
• Groepsproces om in te vullen
• Dwingen tot coherent verhaal
• Goed communiceerbaar



Hoofdstructuur











Samenbrengen van inzichten



Wat hopen we met inzet canvas te bereiken?

• Van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam
• Innovatie een gezamenlijke verantwoordelijkheid maken die 

niet vanuit een koker bestuurd kan worden
• Innovatie als structurele, duurzame organisatie activiteit gaan

zien



Afsluiting
• Canvas kan iedere instelling helpen, mits het proces goed

gefaciliteerd wordt
• Kunnen we als ActiZ en Innovatielab best bij helpen
• Laat vooral weten wat wel en niet goed werkt
• Bij vragen: timme@conforte.nl


