NIEUWSFLITS DE KEERZIJDE
1. Transvorm selecteert De Keerzijde als aanbod voor haar leden in Brabant.
Het jaar 2015 is goed begonnen voor ons. Na een snelle en zorgvuldige selectie heeft
Transvorm ( samenwerkingsverband werkgevers in de zorg Brabant ) besloten, in het kader
van regionaal maatwerk sectorplan 2e termijn, onze trajecten aan te bieden aan haar leden wat
recht geeft op subsidie voor 50% van de opleidingskosten.
Aanmelden hiervoor bij Transvorm kan tot 1 maart. Wanneer u interesse heeft is het dus aan te raden
snel te reageren.
Een fantastische opsteker en een prachtige manier om samen de zorg op te kunnen bouwen. Om
medewerkers en managers te versterken in de nieuwe competenties die deze en de komende tijd van
hun vragen. We zijn blij dat de Sectorfondsen gebruikt worden om te kunnen investeren in de lange
termijn, in een zorg die daadwerkelijk anders georganiseerd en beleefd wordt.
In de bijlage treft u ons aanbod in deze tranche aan. Let op: hierin staat de volledige prijs, dus nog niet
met de 50% kortingsregeling.
Wilt u meer informatie hierover? Neem contact op met ons of met Transvorm. www.transvorm.org
2. Imagineering. Reframing your business. Creatieve sessie o.l.v. studenten NHTV Breda
Zoals u weet zijn wij bezig onze bedrijfsvoering af te stemmen op de allernieuwste ontwikkelingen
passend in deze tijd. Een zeer boeiend proces o.l.v. professor Diane Nijs:

https://www.youtube.com/watch?v=gg-0pngpa5c
Ondertussen heeft een creatieve sessie plaatsgevonden waar wij als deelnemers betrokken
waren en de studenten de regie hadden. Aanwezig waren klanten, zorgexperts,
ervaringsdeskundigen en teamleden van De Keerzijde. De overeenkomst tussen ons
allemaal was duidelijk de betrokkenheid bij ons bedrijf en de inspiratie/ drive om gezamenlijk,
in alle openheid, nieuwe ideeën en suggesties te verzamelen.
Zoals u weet kiezen wij ervoor om niet teveel te praten over, maar vooral te ervaren en te
doen. Dat kwam in deze sessie ook volop naar voren. Het was geweldig om te ervaren dat er
binnen een paar uur ontzettend veel nieuwe ideeën ontstonden en de stroom er goed in zat.
Een vervolg op deze sessie kan niet uitblijven. Het bleek voor alle betrokkenen zeer
waardevol te zijn. We zullen de komende tijd dan ook klanten, zorgexperts en overige
betrokkenen benaderen en uitnodigen om bij een volgende sessie aanwezig te zijn. Onze
klanten noemen wij dan ook graag ambassadeurs die op deze manier direct invloed hebben
op de ontwikkeling en dus ook het aanbod van ons bedrijf. Dat is in onze ogen coöperatief
denken en werken. Zeer inspirerend kan ik u zeggen.
Op 24 februari zullen de studenten het projectplan presenteren over De Keerzijde. We zijn
erg benieuwd.

Tot zover onze laatste berichten. We houden u op de hoogte!
Vriendelijke groet,
namens het gehele team De Keerzijde:
Lieke du Bois

