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Het Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht (INOU) heeft ook een bijzondere tijd
doorgemaakt vanwege de coronacrisis. Begin 2020 is voortvarend gestart met een
nieuwe groep deelnemers aan de masterclassreeks naast de groep die in 2019 was
gestart, maar de coronacrisis heeft ertoe geleid dat medio maart besloten is alle
activiteiten in het kader van het INOU op te schorten tot nader orde. Tegelijkertijd
is onderzocht welke activiteiten konden worden aangepast met het oog op een
digitaal vervolg.

Medio juni is bekeken wat er na de zomer weer

Opleiding en Ondersteuning

mogelijk zou kunnen zijn. Conclusie was dat de
eerste aandacht uit zou gaan naar de master-

Masterclassreeks 2020

classes. Daarnaast is halverwege juli, de voor-

De masterclassreeks 2020 is gevolgd door 17 deel-

uitzichten waren immers heel positief, besloten

nemers van 13 organisaties. Er stonden voor 2020

een tweetal activiteiten voor te bereiden om in

6 dagen gepland, maar die zijn niet als zodanig

september een herstart te maken met project-

gerealiseerd. De eerste masterclassdag op 23 janu-

leiders en bestuurders. Van daaruit zouden de

ari is enthousiast gestart en de deelnemers waren

activiteiten dan verder ingevuld worden.

zeer positief en gemotiveerd. De tweede dag in
maart is geannuleerd, evenals de derde in juni. In

Halverwege september zagen we in Nederland,

juni is er wel kort digitaal contact geweest om bij

maar ook in de verpleeghuizen in Utrecht, dat

te praten over ervaringen en te vertellen over de

het aantal besmettingen weer toenam. Dit betrof

stand van zaken.

zowel bewoners als medewerkers. In de tweede
helft van september zijn door de overheid weer

Op 7 en 8 september heeft een ‘inhaalslag’ plaats-

aanvullende maatregelen genomen, waardoor de

gevonden en is een tweedaagse (coronaproof)

activiteiten van het INOU weer onder druk kwa-

masterclass georganiseerd. Herhaling van januari

men te staan. Dit heeft ertoe geleid dat alle weer

en vervolg van de stappen in het model om te

voorbereidde bijeenkomsten opnieuw moesten

komen tot succesvolle implementatie van inno-

worden geannuleerd.

vatie(s). De groep was direct weer betrokken en
enthousiast. Iedereen zag er naar uit het project

Geleerd van de eerste coronastop zijn ook tijdens

en de ondersteuning weer op stoom te krijgen.

de tweede coronastop veel activiteiten aangepast
en digitaal ingevuld. Hieronder een overzicht van
wat in 2020 wel is gebeurd.

INOU Jaarverslag 2020

1

Helaas moest door corona de masterclass op 8
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Voorafgaand aan de bijeenkomst met de bestuur-

Door corona is het helaas niet gelukt de afron-
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Een activiteit die in 2020 is uitgewerkt, is het

heeft, maar daar niet hetzelfde over denkt. Inter-
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pretaties verschillen en als daar intern vanuit de

van informatie over producten en de toepassing

bestuurder geen aandacht voor is, dan staat dat
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weg. Innovaties zijn met name succesvol als ze

stand brengen en borgen van netwerken binnen

antwoord geven op de vraag achter de vraag. Dit

het INOU.

vraagt om goed onderzoek aan de voorkant en
verminderd de weerstand van medewerkers en/
of cliënten om innovaties toe te passen. Disruptie,
zoals corona, geeft inzicht in het vermogen van
een organisatie om zich aan te passen. Een innovatieve organisatie zijn en je organisatie innoveren is, zeker in die situaties, van groter belang dan
dat je als organisatie aan innovatie doet.

Ontwikkeling
Canvas Innovaties in de zorg
Om professionals in de ouderenzorg te helpen het
nut van een (beoogde) interventie of innovatie
in kaart te brengen, hebben we Sinzer eind 2019
gevraagd een brede Business Case voor zorginnovaties te ontwikkelen. Deze eerste versie is
gepresenteerd op 10 december 2019. De algemene
reactie daarop was dat men veel behoefte heeft
aan zo’n soort instrument, maar dat de gepresenteerde versie te ingewikkeld was (met name vanwege de uitgebreide Excel rekentool). De opdracht
is daarop bijgesteld.
Afgeleid van de brede Business Case wordt een
zogenaamd ‘canvas’ ontwikkeld, een invuldocument dat medewerkers in staat stelt om op gestructureerde wijze alle benodigde informatie bij
elkaar te brengen. Een volledig ingevuld canvas
helpt bij het nemen van besluiten over een mogelijke investering, bijvoorbeeld voor het uitrollen
van een innovatie.
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