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● UMCG-CvR wil Topreferent zijn 

● MBOacademies.nl is één jaar 

● Sociaal [---] isme 

● Slaap jezelf Slim? 

● Marina verbindt en verbeeldt 

MBOacademies is jarig 

Twee jaar geleden startte de 

bouw van De Nova Academie, de 

interne ‘huisacademie’ van ROC 

Nova College. Opleidingsfunctie 

in het kwadraat. Integrale com-

municatie van beleid. Epicentrum 

van leren en ontwikkelen. 

Een jaar geleden startte de ont-

wikkelkring MBOacademies.nl. 

Gestimuleerd door MBO2010 

haakten steeds meer bouwers 

van ‘ROC-academies’ aan en be-

gonnen met en van elkaar te 

leren. Op 9 juni 2009 vierden we 

tijdens de achtste ontwikkelkring 

onze eerste verjaardag. We heb-

ben nu 21 MBOacademies ver-

tegenwoordigd. We onderzoeken 

samen waar elke academie staat 

en welke vervolgstrategie oppor-

tuun is. De ‘decanen’ weten el-

kaar te vinden. En we gaan met 

genoegen een nieuw jaar in. 

Meer weten over deze bijzondere 

‘learning community’? Surf naar: 

 

 

en lees alle weblogberichten van 

verleden tot en met heden.  

UUMMCCGG--CCvvRR  ggaaaatt  vvoooorr  TToopprreeffeerreenntt  
Met haar 650 medewerkers is het Centrum voor Revalidatie, onderdeel 

van het Universitair Medisch Centrum Groningen, een toonbeeld van 

hoogwaardige kwaliteit in zorgverlening. De ambitie reikt verder, zoals 

blijkt uit de titel van het Strategisch Beleidsplan: “Over Muren Heen”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager Zorg Ytje Jensma: “Wij willen een topreferente en daartoe in-

novatieve en zichtbare organisatie zijn, met excellente medewerkers 

die de patiënt als partner behandelen en uitblinken in efficiëntie,” Sa-

men met beleidsadviseur Mirjam Mulder voert zij de regie over het op 

handen zijnde veranderproces. Met als belangrijke uitgangspunten dat 

het eigenaarschap van de verandering in de lijn ligt, dat over de in-

houd van het proces dialoog gevoerd en consent bereikt moet worden, 

en dat Verbeteren iets anders is dan Vernieuwen, maar beide van 

belang zijn voor succes. Deze en nog meer noties vormden de inzich-

ten zoals ontwikkeld tijdens en tussen twee sessies met alle CvR-lei-

dinggevenden. De opbrengsten? Draagvlak voor de Strategische Pro-

jecten. Naast het Wat-plan ook een Hoe-Plan in aanzet gemaakt. Prak-

tische innovatietechnieken geoefend. En samen de kopij vervaardigd 

voor een Veranderkrant voor iedereen. Ytje: “We zijn nu echt in actie.” 

Hersen����Panne 
Ik lees de laatste hoofdstukken 

van Quantum, het spannende 

verhaal over de ontdekking van 

de quantumtheorie, met hoofd-

rollen voor Niels Bohr en Albert 

Einstein. Ik stuit op: “… The size 

of the Nazi vote stunned many. 

In May 1924 the party had won 

32 seats, and in the December 

elections that same year, just 

14. In May 1928 they did even 

worse, winning a mere twelve 

seats and 812,000 votes. The 

result seemed to confirm the 

Nazis as just another far-right 

fringe group. Now little more 

than two years later, they had 

increased their share of vote 

eight-fold and were the second 

largest party in the Reichstag 

with 107 deputies …” Ik kan de 

tekst niet uit mijn hoofd krijgen. 

Sociaal nationalisme? Ik sta 

voor SOCIAAL CONSTRUCTIO-

NISME. De continue dialogische 

zoektocht naar betere samen-

werking. Met de dialectiek als 

voornaamste hulpmiddel. Blijf 

het gebruiken, beste mensen! 

BOEKEN●BABBEL 
Beste Guus, 

jouw boek 

bevat meer 

inhoud dan 

de titel doet 

vermoeden. 

“Begrijp je 

brein beter” 

zou ook ge-

kund heb-

ben. De on-

dertitel is terecht: je kunt het 

boek heel snel tot je nemen, met 

de heldere index, zijn gevarieer-

de opbouw, en veel boeiende 

weetjes. Prik even door de ogen-

schijnlijk ‘populaire’ titel heen. 

Als professional kun je hier nut-

tige kennis uit halen. Met name 

over hoe je heel efficiënt infor-

matie kunt verwerken. En hoe je 

dat dan weer toepast in je net-

werkontwikkeling. En nog meer. 

Guus Pijpers: Slaap je slim! 

Hoe win je tijd zonder iets te 

missen. 2009 Nw.A’dam 

ISBN 978-90-468-0550-3 

  

NetGen●ten 
Het Rijnlands 

congres bracht 

ons in contact 

en de grote 

humanist zag 

dat het wel 

goed zat. Als scheikundige weet 

Marina Noordegraaf alles van 

“verbinden”. Dat doet ze o.a. 

met Mens & Inspiratie en met 

Tekst & Beeld. Mooi en indruk-

wekkend zijn haar beeldende 

samenvattingen van bijzondere 

boeken als Alice in Organisatie-

land en The Tipping Point. Haar 

diensten helpen mensen verder 

leren. Genoeg gezegd. Marina’s 

plaatjes zeggen nog veel meer.  

 
 

KKKRRRAAACCCHHHTTT   ZZZOOONNNDDDEEERRR   MMMAAACCCHHHTTT   

AAA lllsss   wwweeerrrkkkbbb oooeeekkk   www ooorrrddd ttt    hhheeettt    mmmeeeeeerrr   eeennn   

mmmeeeeeerrr   ggg eeebbb rrruuuiiikkkttt ...    DDDeee   rrreeeccceeeppp ttteeennn   

sssppp rrreeekkkeeennn   nnniiieeettt    aaalll llleeeeeennn   tttooottt    ddd eee   vvv eeerrr---

bbb eeeeee lllddd iiinnnggg ,,,    mmmaaaaaarrr   llleeennneeennn   zzziiiccchhh   ooommm   

‘‘‘bbb eeerrreee iiiddd ’’’    ttteee   wwwooorrrddd eeennn...    

ZZZoooaaalllsss   bbb iii jjj    dddeee   mmmaaannnaaagggeeemmmeeennnttt---

tttaaallleeennnttteeennn   vvvaaannn   PPPaaarrrnnnaaassssssiiiaaa   BBBaaavvvooo   

(((222000...333...000999)))   wwwaaaaaa rrr   rrreeeccceeepppttt    111   

(((VVVeeerrrppp lll iii ccchhhttt    llluuuiiisssttteeerrreeennn)))   tttooo ttt    nnniiieeeuuuwwweee   

iiinnnzzziiiccchhhttteeennn   llleee iiiddddddeee...    

OOOfff    zzzoooaaalllsss   bbb iii jjj    UUUMMMCCCGGG---CCCvvvRRR   

(((222888...555...000999)))   wwwaaaaaa rrr   vvvoooooorrraaalll    hhheeettt    HHHoooeee---

PPPlllaaannn   (((rrreeeccceeepppttt    999)))   eeennn   dddeee   vvveeerrraaannndddeeerrr---

kkkrrraaannnttt    (((rrreeeccceeepppttt    111000)))   vvvoooeeerrr   vvvoooooorrr   

gggeeezzzaaammmeeennnlll iii jjjkkkeee   aaacccttt iiieee   vvvooorrrmmmdddeeennn...    

EEEnnn   eee iiinnnddd   jjjuuunnniii    iiisss   dddeee   VVVeeerrrttt iiicccaaallleee   

DDDiiiaaa lllooooooggg   hhheeettt    ppprrraaakkkttt iiisssccchhh   

mmmiiiddddddeee lllpppuuunnnttt    vvvaaannn   eeeeeennn   ooonnndddeeerrrdddeeeeee lll   

vvvaaannn   EEErrr iiikkk   MMMaaannndddeeerrrssslllooooootttsss   llleeeaaadddeeerrr---

ssshhhiiippp   jjjooouuurrrnnneeeyyy   “““TTTooouuuccchhhiiinnnggg   ttthhheee   

CCCooommmmmmuuunnniii tttyyy   SSSooouuulll ”””...    

   

Goed kijken 

"Mam, wat doe je?" 

"Ik zet deze bloem op de foto" 

"Waarom?" 

"Omdat je dan zo goed kan zien 

hoe mooi de bloem is. Als je van 

een afstandje naar de bloem 

kijkt, lijkt die niet zo bijzonder. 

Maar als je er van heeeel dicht 

bij naar kijkt, is ie prachtig... 

Kijk maar"  

Er volgt een eerbiedwaardige 

stilte...  

Enige tijd later klinkt het 

enthousiast:  

"Mam! Ik zie een heel lelijk 

plantje. Die zal dan wel heeeel 

erg mooi zijn van dichtbij!"  
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