
LWWL 2023
Voldoende mensen goed toerusten 

voor de zorg



2023
Door naar een nieuwe fase van LWWL. 

Opschaling pilots, verdere valorisatie van onze 
aanpak en borging van successen.

Speerpunten jaarplan LWWL 2023
1. Opschaling
2. Randvoorwaardelijk
3. Borging
4. Verkenning
5. Faciliteren specifieke vragen uit de regio

Toelichting op volgende slides



1. Jaarplan 2023 voortgang en vragen 

1 PRAKTIJKLEREN BBL FLEXIBEL 
MODULAIR NIVEAU 2/3/4 
DOORONTWIKKELEN
Q1 Start ambassadeursteam, 
Q2 LWK toepasbaar in onderwijs, 
Q3 toetsen en best practices, 
Q4 successen verspreiden via leerunits en 
Fieldlabs 

Eerste bezoeken gestart, link onderwijs goed 
geborgd. 

2
DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 
PRAKTIJKLEREN
Q1 LWK en Wegwijs toegevoegd aan leerroute, 
Q2 ontwikkelen keuzedeel 
deskundigheidsbevordering zorgtechnologie 
Q3 toerusten 6 leergroepen en 10 
experts/begeleiders, Q4 5 x masterclasses voor 
leidinggevenden en minimaal 250 bezoekers voor de 
webpagina voor leidinggevenden
 
1ste 2 leergroepen praktijkleren gestart afgeronde 
trajecten positief geëvalueerd, 1ste masterclass zeer 
positief geëvalueerd. 

Kijk bij welke initiatieven praktijkleren van belang is 
en zorg dat de betrokken docenten, 
praktijkopleiders en werkbegeleiders worden 
ingeschreven bij een van de trajecten dit jaar. 

Kijk bij je eigen MD traject, of toerusting van 
leidinggevenden naar de mogelijkheid om deel te 
nemen aan de masterclasses Leidinggeven aan 
Leren. 



3 ZORGTECHNOLOGIE PILOTS OPSCHALEN
Q1 inventarisatie van beschikbare middelen, 
Q2 keuzedeel Mediawijsheid in alle 3 de ROC’s 
uitrollen, 
Q3 opschaling pilots door uitwisseling van 
producten, 
Q4 testathon en verspreiding met Fieldlab 
Robotica en practor

RSOP / SAPPO
Q1 Besluit over scenario’s RSOP, 
Q3 pilot SAPPO
RSOP is opgeleverd, strategische bespreking 
in TF gepland voor middellange termijn. 
SAPPO advies ligt vandaag voor. 

EXAMINERING GELIJK ROC’S
Q1 inventarisatie consequenties en mogelijke 
vervolgstappen, 
Q2 Plan van Aanpak vaststellen, 
Q3 Uitvoer
Inventarisatie plaatsgevonden ROC’s, advies wordt 
nog in Q1 opgeleverd. 
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Tools en producten opschalen  

LEERWERKKLIMAAT
TOOLKIT
Kort cyclisch getest en verbeterd. 
Afspraken bij alle organisaties voor 
toepassing op maat.   

STARRTUP APP, BEWUST 
GROEN APP, VR EN PREBOARDING
Getest in kleiner en groter verband.
Laatste testathons met ruim 20
deelnemers leverde input voor
laatste verbeteringen. 

ROUTEKAART
LEREN OP DE WERKVLOER
Resultaten van initiatief verwerkt in
routekaart beschikbaar voor alle
deelnemers van LWWL.

GEREEDSCHAPSKIST 
WERKBEGELEIDING
Geordend naar vermogens, 
wordt breed gedeeld met 
organisaties en op maat 
geadviseerd waar nodig. 
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7 ACTIEONDERZOEK LWWL
Q1 inrichten onderzoeksgroep, 
Q2 Vaststellen onderzoeksplan en vragenlijst, 
Q3 veldwerk, 
Q4 delen resultaten
De onderzoeksgroep is nog niet ingericht, in 
afwachting van de ontwikkelingen rondom het 
practoraat ouderenzorg 2023. Vanuit LWWL 
wordt nu onderzocht of  de impact methode 
(Kessels en Smit) goed hanteerbaar is voor het 
programma. 

KENNISDELING EN COMMUNICATIE
Q1 LWWL Symposium en social media 
campagne om successen te delen 
Q2 Start Platform Kennisdeling, 
Q3 Onderzoek waar verdere kennisdeling 
nodig is, Q4 Vaststellen Strategisch 
Communicatieplan 2024 en voorbereiding 
symposium 2024
Strategisch communicatieplan vastgesteld en 
uitvoering volgens plan

LEREN EN ONTWIKKELEN IN DE WIJK
Q1 opzoeken kansrijke proeftuinen, 
Q2 knelpunten bij wijkgericht werken in zicht krijgen
Q3 Actieonderzoek naar werkzame principes bij 
leren en ontwikkelen in de wijk
Q4 breder delen uitkomsten en tools
Inventarisatie en opzet plan loopt, i.s.m. practoraten

3. Jaarplan 2023 voortgang en vragen

8

9



10 VERKENNING SAMENWERKING HBO
Q1 kansrijke actielijnen HBO voor de regio 
onderzoeken, 
Q2 Plan van Aanpak Samenwerking HBO 
vaststellen, 
Q3 Q4 uitvoeren
Zeer uitgebreide en goed geïnformeerde 
onderbouwing van actielijnen opgeleverd, nu 
de aanpak, inzet en tijdspad vaststellen. 

MOGELIJKHEDEN FINANCIERING EN 
UITBREIDING
Q1 subsidiemogelijkheden OZO onderzoeken, 
Q2 Sectorverbreding LWWL onderzoeken, 
Q3 eventuele uitbreiding ter besluitvorming 
aanbieden aan ledenvergadering
Aanvragen andere sectoren deelname 
instrumenten is groot, ook vanuit andere 
regio’s.  Financieringsaanvraag practoraten 
loopt. 

AANTOONBAAR BEKWAAM  (INCL 
DIPPLOMACHECKER)
Q1 vaststellen Plan van Aanpak, 
Q2 uitvoer
Twee onderwerpen worden in samenhang benaderd 
door projectleider, plan van aanpak bijna afgerond. 
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Online kennisdeling

8.700 
Totaal aantal bezoekers

27.891
Pagina’s bezocht 

www.lerenwerkenwerkenlere
n.nl

Website LinkedIn

1.208 3150
Totaal aantal bezoekers Pagina weergaven

1.666 881
Totale volgers Nieuwe volgers

Februari 2022 -  
Februari 2023

https://lerenwerkenwerkenleren.nl/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6958062396976361472/


Offline kennisdeling 2023

� 120 deelnemers
� 20 organisaties
� Beoordeling zeer positief
23 januari 2022

Portfolio resultaten 
actiegroepen

Werkconferentie

> 125
Zorgprofessionals bereikt

https://lerenwerkenwerkenleren.nl/2022/06/01/werkconferentie-16-mei-in-beeld/
https://lerenwerkenwerkenleren.nl/2022/06/01/werkconferentie-16-mei-in-beeld/


Bedankt voor jullie aandacht, verder met mooie 
ontwikkelingen in 2023!


