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Inspiratie(werk)plein 
 
De zorg beweegt meer dan ooit tevoren en het stormt in het zorglandschap. Stilstaan is 
achteruitgang en op achterstand raken. Tijd om er samen op uit te trekken en op ‘leerreis’ te 
gaan. Een leerreis die zich kenmerkt als expeditie waarin je op zoek gaat naar andere – meer 
eigentijdse en toekomstbestendige – wegen.  
Wegen waarmee je voor jezelf, als team en als organisatie, in samenhang met elkaar, andere  
- meer passende - leer- en presteerroute(s) creëert voor nu, straks en later.   
In co-creatie een ‘HR thema’ (ver)nieuw(end) ontwerpen en daarbij meteen jezelf mee 
ontwikkelen. Met toekomstgerichtheid en integraliseren als de nieuwe kerncompetenties. 
 

 
 
Voorafgaand aan de leergang (expeditie) neem je deel aan een inspiratieplein - een werkdag 
om in jezelf, het team en de organisatie te investeren - om te proeven aan de leerreis.  
Tijdens deze werksessie maak je kennis met andere manieren van kijken, denken en doen als 
voorbereiding op de grote(-re) reis. Je maakt kennis met de vertrekpunten behorende bij 
deze leerreizen (uitgangspunten/theorieën) en de beoogde expeditie-aanpak, waaronder 
een kennismaking met landschapsontwikkeling. Tevens start je met het verzamelen van de 
benodigde expeditie-uitrusting op weg naar 2020.   
 
De beleidsuitgangspunten van de eigen organisatie - organisatiekoers en mensvisie - worden 
als toetsingskader gebruikt en op kleurrijke wijze onderzoek je vanuit verschillende 
invalshoeken (landschappen) welke dominante thema’s er spelen nu, straks en later.  
 

Tijdens de leergang neemt persoonlijke ontwikkeling - in het bijzonder ook de pijler 
bewustwording - een belangrijke plaats in binnen het ontwerpproces. Om van daaruit samen 
te komen tot een strategisch leerwerkplan. Daarom zal een deel van het inspiratieplein in 
het teken staan van persoonlijke gewaarwording. De instrumenten die daartoe ingezet 
worden, helpen om daar inzicht in te krijgen en stellen deelnemers in staat om de dynamiek 
van de veranderende landschappen binnen en buiten de eigen organisatie integraal te 
kunnen doorgronden.  
 
De inspiratiebijeenkomst laat je als deelnemer voortdurend wisselen tussen  
WETEN-schap en DOEN-schap waarbij hoofd, hart en handen evenwichtig in actie zijn. 
‘Voelen’ maakt hierbij nadrukkelijk onderdeel uit van de zoektocht naar betekenis. 
 
De dialoog is een belangrijk voertuig en op diverse manieren worden deelnemers 
uitgenodigd om zichzelf, de ander en elkaar mee te nemen op weg naar het bergstation. 
De expeditie brengt je tot aan de voet van de berg die je wilt beklimmen, in dit geval de berg 
van TotaalLeren. 
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Aan het inspiratieplein (de bergtocht) kun je vanuit je eigen organisatie deelnemen met 2 
personen (bijv. opleidingsmanager en HR-adviseur maar ook de manager P&O of een 
lijnmanager, directeur/bestuurder of zorgprofessionals zijn welkome reisgenoten).  
De mix van deelnemers maakt het verschil en tijdens deze inspiratiebijeenkomst maak je 
kennis met hoe je verschil kunt maken met deze verschillen.  
 
Naast een organisatiegerichte opbrengst, voorziet het inspiratieplein nadrukkelijk ook in de 
totstandkoming van persoonsgerichte opbrengsten vanuit de persoonlijke bijdrage(n) en/of 
groepsopbrengst(en) gedurende de inspiratiedag. 
In feite start je tijdens deze inspiratiesessie met het vullen van je persoonlijke rugzak als 
voorbereiding op een heuse HR-expeditie. Je bent en wordt echt voorbereid op een 
avontuurlijke leerreis met als thema: “Durf samen te excelleren”. 
 
Aansluitend op deze inspiratiesessie kun je besluiten om al dan niet deel te nemen aan de 
volledige leergang of in de rol van ambassadeur (direct en/of indirect) als reisgenoot (op 
afstand) één of enkele dagdelen deel te nemen aan deze leerreis (expeditie). 
 
Lidinstellingen kunnen deelnemen aan het inspiratieplein tegen gereduceerd tarief. 
WGV Zorg en Welzijn investeert met deze werksessie bewust in potentiële deelnemers aan 
de leerreis TotaalLeren. Door deel te nemen aan het inspiratieplein kunnen deelnemers een 
goede afweging maken of ook deelname aan de leerreis voor de organisatie voldoende 
waardevol (b)lijkt te zijn. 
 
Het inspiratieplein wordt uitgebreid geëvalueerd en deelnemers ontvangen een Inspiratie   
E-book met daarin de opbrengsten in samenhang - kleurrijk en visueel – uiteengezet.  
Het E-book bevat tevens het definitieve reisschema voor de expeditie (het voorlopige 
reisschema is inmiddels gepubliceerd). 


