RESULTATEN EERSTE RONDE
ZORG INNOVATIE MONITOR
De Zorg Innovatie Monitor (ZIM) laat zien welke innovatie onder druk van Corona is ontstaan. Gebaseerd op
de input van bestuurders, zorgmanagers en zorgprofessionals via digitale workshops en interviews. Welke
innovatie-lessen hebben deelnemers de afgelopen periode geleerd? En in welke mate men verwacht dat weer
terug te vallen naar het ‘oude normaal’, na de crisis? Dit zijn de resultaten van de eerste ronde workshops en
interviews.
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“De wachtlijstproblematiek is door de crisis in één klap

juridisch gebied, privacy (AVG), inkoopvoordelen,
communicatieprotocollen naar familie etc.
Volledigheidshalve voeren we deze categorie op.

omgekeerd” – Lid RvB verpleeghuisketen
Deelnemers geven een 8 voor ketenoptimalisatie,
zo vond men een nieuw ketenevenwicht tussen

OVER DE ZORG INNOVATIE MONITOR
Wat maakt precies dat grote veranderingen nu

Ook jouw ervaringen delen?

in de Corona-crisis wel mogelijk zijn? En welke
positieve punten willen we vasthouden richting

Ga naar turner.nl/zorg-innovatie-monitor voor

de toekomst? Het beste is om dit regelmatig te

meer informatie en aanmelden.

monitoren. Want de innovatie-lessen leren we nu.
Bovendien kunnen we leren van elkaar! Daarom

Of neem contact op met:

organiseert Turner de Zorg Innovatie Monitor

Peter de Bruin, practice leader

(ZIM), waarin we periodiek inspireren en leren, van

van Turner Gezondheidszorg

en voor de zorg. Via een serie digitale workshops

pdebruin@turner.nl

en interviews in vertrouwelijke, open setting en

+31 6 53 19 37 47

door nieuwe manieren van kennisdelen.

Share to Care!

