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In de verbindingsgroep zijn we de taken als
verbindingsfunctionaris aan het verdiepen. Daarbij richten we ons
nu op de taak kennistransfer van producten van SAMEN naar de
leden. In het najaar komen we met de visiegroep samen om de
kennistransfer ook met hen te bespreken. Met de
verbindingsgroep bespreken we nu hoe we de bijeenkomst met de
visiegroep vorm gaan geven.
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Ten opzichte van de vorige
bijeenkomst, hebben verschillende
verbindingsfunctionarissen weer stappen
gezet. Momenteel vinden er wel wisselingen
plaats binnen de verbindingsgroep, waardoor
sommige stappen die gezet zijn opnieuw
worden bekeken.

Kennistransfer - het proces

Kennisproducten
zijn alle nieuwe inzichten, werkwijzen
en vormen van kennisdeling zoals
verslagen van bijeenkomsten,
wetenschappelijke artikelen,
rapporten en methodieken.
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We willen de leden van de visiegroep en de verbindingsgroep samen laten komen, met als doelen
1. elkaar te informeren over de werkzaamheden voor SAMEN en
2. elkaar te ondersteunen bij de uitdagingen die er zijn rondom de kennistransfer.
De verbindingsfunctionarissen doen de suggestie belemmerende en bevorderende factoren voor de kennistransfer te inventariseren
en aan te vullen met inzichten uit de vorige visiegroepbijeenkomst. De aanwezige functionarissen hebben al goede goede contacten
met het visiegroeplid, en geven aan dat we meteen de diepte in kunnen. Dit geldt niet voor iedereen. Noortje inventariseert andere
wensen en doet per e-mail een voorstel voor de invulling.

Integraal Werken

Basis werkzame
elementen

Kwetsbare Gezinnen

Wat zijn kwetsbare
gezinnen

Leren & implementeren

Normaliseren

Framework
Leernetwerken

Visie op
normalisern
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bijeenkomsten

Lianne Knoben, verbindingsfunctionaris namens Cardea, wil van de verbindingsgroep leren door voorbeelden te
delen. Zo laat Lianne zien hoe vanuit de meerjarenstrategie van Cardea de jaarplanagenda en kwaliteitsagenda
worden opgesteld. Hoe passen samenwerkingspartners als SAMEN hierin? Werken de andere organisaties met
een kwaliteitsagenda? Het plan van Lianne wordt enthousiast ontvangen. We spreken af een fysieke bijeenkomst
te organiseren waar uitwisseling wordt gefaciliteerd en ruimte is informeel kennis te maken.
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