De beste ideeën
komen van de vloer

Finish!

Ideeën van de werkvloer zijn hard nodig voor de
toekomst van de sector en verdienen het meer
gezien te worden en verdergebracht te worden.
Het project ‘Van de Vloer’ biedt, volledig begeleid en
gefacliteerd door Utrechtzorg, inzicht en oefening in het
kansrijk verder brengen van ideeën van de werkvloer.
Samen met u stimuleren we ‘behoud’, ´innovatie´ én
samenwerking in Zorg en Welzijn.
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Oplossingen Van de Vloer Event
We brengen de energie bij elkaar
op het Van de Vloer Event.

voucher

€1000
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Efficiënt kiezen
Tijdens een incompany
Verderbrengers Sessie
brengen we zoveel mogelijk
mensen uit het in uw organisatie ontstane netwerk bij elkaar.

Impuls
We stellen vouchers met groeiwaarde
beschikbaar. De keuze bestaat bijv. uit:
een teamsessie, een projectplanschrijver,
een video, een netwerkkans of zakgeld
om een idee in een team te ´testen´.
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Resultaten

Van de Vloer 2020
• Deelname aan Van de Vloer kost u weinig tijd.

Toewerken naar
implementatie
De teams werken toe naar een
presentatie van hun oplossing aan
de werkgever. De oplossing wordt
uitgewerkt op afdelingsniveau.

Netwerk opbouwen
We helpen u de verderbrengers
in uw organisatie op te sporen.
Dit zijn medewerkers (of relaties)
die energie, netwerken, kennis
en/of mandaat hebben om ideeën
vooruit te helpen.

Samen maken we iets groot(s).
• Geheel gefaciliteerd beleidsinstrument
voor ‘behoud’ en innovatie .
• Bevlogen organisaties en regionale
samenwerking in beeld.
• Frisse ideeën met draagvlak op
de werkvloer voor de werkgever.
• Werkgever geïnspireerd.
• Werknemer waardering en energie gegeven.
• Utrechtzorg verzamelt nieuw innovatie
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netwerk om de regio mee te dienen.
• Olievlekwerking van nieuwe koplopersgroep.
Een duurzaam innovatienetwerk, waar we
samen op kunnen voortbouwen.

Meer informatie
oplossingenvandevloer.nl
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Waarderen van inzet
We werven ideeën door middel
van een frisse campagne
gericht op waardering van
kennis van de werkvloer.

Start
De kracht van regionale samenwerking
Het aan de slag gaan met ideeën van de werkvloer leidt tot betrokken, loyale zorgprofessionals
en meer werkgeluk. Utrechtzorg faciliteert het
proces van bottom-up innovatie en nodigt u uit
om deel te nemen.

Draagvlak creëren
Na het indienen van een idee,
vragen we de ideegever de
steun van zijn/haar collega´s
inzichtelijk te maken op het
digitale platform.

