Backbones
Praktische wijsheid en zorg voor elkaar

Een optimistische aanpak
Backbones is een optimistische aanpak voor toekomstgerichte zorg voor elkaar. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van alle beschikbare talenten en hedendaagse technologie. Backbones is de geuzennaam
voor ervaren zorgmedewerkers met tenminste 20 jaar werkervaring. Zij zijn al jaren de ruggengraat
van de zorg, hun praktische wijsheid is de basis. Deze optimistische aanpak is naar hen vernoemd.

Backbones
Het programma Backbones is een combinatie van lerend werken en werkend kennis maken met
technologie. Dit krijgt vorm via het ontwikkelingsprogramma Zorg voor elkaar, dat sinds 2008
professionals toerust met hedendaagse competenties als dialoog voeren, reflecteren en creativiteit.
Het programma maakt gebruik van een virtuele learning community Trots & Vitaal waarmee 24/7 leren
en het concreet toepassen van hedendaagse technologie daadwerkelijk inhoud krijgt. Via deze
learning community wordt aandacht besteed aan de snel groeiende technologische mogelijkheden en
de daarbij passende praktische toepassingen.

Backbones is een modulair programma, een volledig programma vraagt een doorlooptijd van negen
maanden. De learning community ondersteunt het programma en draagt zorg voor borging.
Het programma stimuleert om bestaande kennis en kunde toe te passen binnen steeds meer
verschillende situaties. Van standaarden en protocollen ontwikkelt het werk naar inzet op maat en
samenwerking met alle betrokkenen. Eerdere toepassingen laten zien dat deze manier van lerend
werken de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van professionals bevordert.

Lerend netwerk van trotse en vitale medewerkers
Dit uitdagende en praktische programma Backbones kan flexibel gevolgd worden en maakt de
deelnemers onderdeel van het lerende netwerk van trotse en vitale zorgmedewerkers. Met dit netwerk
leren zij van elkaar en hebben ze een mogelijkheid om hun eigen oplossingen, hun ergernissen en
praktische dilemma’s met collega’s te delen. Het programma sluit naadloos aan op het Kwaliteitskader
dat lerende netwerken als een speerpunt voor beleid maakt.
Impact en duurzame inzetbaarheid
Backbones bevordert de inzet van warme zorg met de ondersteuning van slimme technologie. De
sociale impact wordt gemonitord door het periodiek meten van de sociale impact score. De aanname
is dat Backbones de duurzame inzetbaarheid van 45-plussers verbetert. Om dit te onderzoeken wordt
samenwerking gestart met een wetenschappelijk programma van de Erasmus Universiteit.
Kennis maken met Backbones
Interesse om met Backbones kennis te maken? Wilt u weten hoe u de praktische wijsheid in uw
organisatie optimaal kan gaan benutten en benieuwd hoe Backbones in uw opleidingsplan voor
arbeidsmarktinnovatie past? Neem dan contact op met Monique van Doorn,
doorn@verderdoorandersdoen.nl of M: 06 510 954 27.
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