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Introductie STUDIO.WHY 
In een omgeving die continu verandert is de enige innovatie die er 

voor  organisaties echt toe doet, de innovatie van cultuur. 

Dit vraagt om een ondernemende mindset. Een die er voor zorgt 

dat je  kansen onderkent, ze weet te vertalen naar waarde voor 

anderen en  mensen in je omgeving weet te inspireren en 

activeren om samen met  jou deze waarde impactvol en 

duurzaam te realiseren. 

 
STUDIO.WHY helpt mensen en organisaties hun gedrag en 

cultuur te  innoveren. Van vastgeroest naar wendbaar en 

adaptief. 

 
Wij zijn zowel nationaal als internationaal actief met 3 proposities: 

1. Evenementen waar we in kort tijdsbestek 

maatschappelijke vraagstukken oppakken met 

multidisciplinaire teams en het 

leereffect in organisaties vergroten. 

2. Trainingen waar we young professionals en medewerkers 

actief  trainen in innovatief & ondernemend gedrag. 

3. Traineeships waarbij we met een innovatie expeditie 

young  professionals injecteren in organisaties om 

verandering aan te  jagen. 



Droombaan in de GGZ 
O&O–fonds heeft in samenwerking met STUDIO.WHY de 

hackathon  'Droombaan in de GGZ’ georganiseerd. Hierin stond 

de hoofdvraag  'Hoe kunnen we de GGZ een aantrekkelijke 

werkgever maken voor  toekomstige medewerkers, en 

medewerkers behouden die in de GGZ  werkzaam zijn’ centraal. 

Deze hoofdvraag is gedurende het event  opgedeeld in vier 

subthema’s: 

 
1.Hoe kunnen we werk zo organiseren zodat medewerkers 

werk en  privé beter kunnen combineren? 

2.Hoe kunnen we ervoor zorgen dat medewerkers ook 

daadwerke¦ijk  autonomie en waardering voelen? 

3.Hoe kunnen we werk anders organiseren zodat we 

structureel  minder medewerkers nodig hebben? 

4.Hoe kunnen we nieuwe jonge medewerkers beter begeleiden 

in de  onboarding zodat ze de GGZ niet vroegtijdig verlaten? 



Design Thinking 
40 deelnemers doorliepen in twee dagen 6 fases van 

Design  Thinking. Design Thinking is een creatieve 

benadering van  probleemoplossing die begint bij de 

doelgroep en eindigt met  innovatieve oplossingen 

gericht op hun behoeftes. 

Voorafgaand aan het event hebben we twee 

kennismakingsavonden  georganiseerd. Hier konden de 

deelnemers elkaar leren kennen en  kregen wij als 

STUDIO.WHY belangrijke informatie die de basis  vormde voor 

het indelen van de deelnemers in gebalanceerde teams.  Deze 

teams hebben tijdens het evenement de stappen van Design  

Thinking doorlopen. Hiervoor volgden zij mini–masterclasses en  

pasten zij het geleerde daarna direct toe op de challenge. 



Inhoud 
De teams zijn met vier challenges aan de slag gegaan. In 

totaal  participeerden 40 deelnemers, verdeeld over 8 teams. 

Per challenge  werkten twee teams aan één uitdaging. In dit 

document geven wij per  team een korte samenvatting met 

daarin de belangrijkste inzichten en  het concept dat daaruit is 

voortgekomen. 

Challenge 'Autonomie & Waardering’ 
Team Rood –    Rode Droom 

Team Oranje –   Sexy Orange 

 

Challenge 'Aantrekken van jonge mensen' 

Team Paars –   Violet Victory 

Team Lichtblauw –  Monkey Business 

 

Challenge 'Efficiëntie' 

Team Roze – Wille 

Team Donkergroen – Self Care 

 
Challenge 'Balans Werk & Privé'   

Team Donkerblauw – Doe es gek   

Team Geel – Kiemkracht 



Rode Droom 



Aantrekken van jonge mensen 

Team Rood - Rode droom 

Inzichten: 
Als een medewerker net in de GGZ komt werken is zij (=hij) 

erg  bevlogen. 

Zij merkt hier op dat enkele regels en protocollen niet ef iciënt zijn 

en  wil daar graag iets aan doen. Zij hoort echter van haar 

¦eidinggevende  dat 'dit altijd al zo gaat’ en daarom niet 

veranderd hoeft te worden. Het  werkgeluk en de motivatie 

nemen hierdoor na een tijd af. De  medewerker voelt zich niet 

gehoord en gewaardeerd. 

• Medewerker voelt zich niet gehoord. 

• Medewerkers voelen zich niet gewaardeerd. 

Nieuwe hoofdvraag: Hoe kunnen we de GGZ zo gek 

krijgen, dat  iedereen even gelukkig is? 

BOM protocol 
BOM protocol, Bijzonder–Onhandige–Maatregel. Dit wordt landelijk  

uitgerold. Iedereen in de GGZ instelling, van bestuurder tot 

uitvoerder  tot cliënt, m ag  iedere maand vijf bommen plaatsen bij 

een protocol of  regel naar keuze. Op het moment dat er 10 

bommen bij een protocol of  regel zijn geplaatst, is de GGZ 

instelling verplicht om er iets mee te  doen. De eerste stap is 

luisteren naar de medewerker en realiseren dat hij of zij goede 

ideeën heeft. 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat medewerkers ook daadwerkelijk autonomie en waardering 

voelen? 



Sexy Orange 



Aantrekken van jonge mensen 

Team Oranje - Sexy Orange 

Inzichten: 
Verpleegkundigen weten veel van een cliënt af  omdat ze veel tijd 

met  de cliënten doorbrengen. Ook hebben ze vier jaar 

gestudeerd. Tijdens  het werk hebben verpleegkundigen het 

gevoel dat er niet wordt  geluisterd naar hun professionele 

inbreng, terwijl een hoop ongelukken  of fouten hiermee hadden 

kunnen worden voorkomen. Ze voelen zich  niet gehoord en niet 

gewaardeerd om hun kennis en kunde. 

• Medewerkers voelen zich niet gehoord. 

• Medewerkers voelen zich niet gewaardeerd. 

Nieuwe hoofdvraag: Hoe kunnen we de zorgverlener en sexy 

hete  managers binnen een bedrijf verbinden zodat zij zich 

meer  gewaardeerd voelen? 

GO /  NO-GO knop 
Een GO /  NO–GO knop in het elektronische patiëntendossier of het  

communicatiesysteem dat gebruikt wordt binnen de zorg. De GO /  

NO–  GO knop kan worden gebruikt in het behandelbeleid of bij 

beslissingen  voor het behandelplan waarbij je met een 

verpleegkundig team  (bijvoorbeeld tijdens de overdracht) bij 

beslissingen kan aangeven of  het een 'GO’ of een 'NO–GO’ is. Dit 

wordt naar de behandelaar  overgedragen. Als meer dan 30% 

van de verpleegkundigen een NO–GO  heeft gestemd dan krijgt de 

behandelaar dit te weten (bijvoorbeeld dmv loeiende sirenes). Het 

genomen besluit m ag  niet direct worden  doorgevoerd, er dient 

dan opnieuw naar het besluit te worden gekeken.  Zo wordt de 

professionele inbreng van verpleegkundigen gebuikt en  voelen 

zij zich gehoord en gewaardeerd. 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat medewerkers ook daadwerkelijk autonomie en waardering 

voelen? 



Violet Victory 



Autonomie & Waardering 

Team Paars - Violet Victory 

Inzichten: 

• Medewerkers hebben behoefte aan meer persoonlijke 

aandacht. 

• Ontwikkeling van medewerkers speelt op dit moment een te 
kleine  rol, ambities worden niet vervuld en de doorgroei blijkt 
beperkt. 

• Medewerkers leven zich graag in in de cliënt maar die tijd is er 
niet  altijd. 

• Imago voor jongeren is niet interessant, het binnenhalen van 
jonge  mensen is daardoor niet eenvoudig. 

• Hiërarchie speelt een grote rol in het dagelijks werk (bijv.  

aanschaf fen van apparaten). Hierdoor voelen medewerkers 

zich met  regelmaat onbelangrijk/niet gewaardeerd. 

• Verwachtingen zijn niet altijd duidelijk. 

• Hoog salaris is niet essentieel voor medewerkers. 

Nieuwe hoofdvraag: Hoe kunnen we Young 

Professionals zo  empoweren zodat de GGZ zich kan 

profileren als aantrekkelijke  werkgever? 

GGZelf 
Het kan anders! Problemen waar men tegenaan loopt kunnen 

opgelost  worden. Er is een manier om Young professionals te 

empoweren en in  hun kracht te zetten. Dat werken bij de GGZ wel 

een droombaan wordt  en zelfs het imago verbetert. 

In deze nieuwe wereld kiest de cliënt voor mij. Hoe dan? Met 

"GGZelf“.  De cliënt kiest de Young Professionals met wie hij/zij 

gaat speed–daten.  Na dat moment kan de cliënt zelf kiezen met 

wie de klik goed was en  op basis daarvan worden 

samenstellingen gemaakt. 

De gekozen Young Professional voelt zich gewaardeerd, gezien 

en krijgt  écht verantwoorde¦ijk voor de cliënt. Hoe "GGZelf“ eruit ziet 

is niet het  belangrijkste. Het kan een app, website of platform zijn 

waarbij de cliënt  én de medewerker de vrijheid krijgen om zelf 

keuzes te maken. Dus  naast de cliënt kan de medewerker ook 

kiezen wie zijn/haar leidinggevende wordt en welke studie, 

opleiding, praktijkervaring en  buddy’s passen bij zijn/haar 

toekomst. 

Hoe kunnen we jonge mensen aantrekken en zorgen dat ze de GGZ niet vroegtijdig 

verlaten? 



Monkey Business 



maken en dat we kunnen zorgen dat mensen met trots naar de 

GGZ  kijken omdat ze daar werken. 

Daarom 
Tijd voor meer vlooien, tijd voor echt contact, tijd voor zelfreflectie 

en  teamreflectie, tijd om elkaar vaker te ontmoeten (met 

collega’s maar  ook met cliënten). 

Men is zelf regisseur van eigen inzetbaarheid en eigen 

ontwikkeling.  Zodoende kan men zich kronen tot koning boven op 

de apenrots en zijn  eigen manier van werken bepalen. Dat alles 

kan in AAP: een realtime  app waarbij je in één oogopslag je 

inzetbaarheid en ontwikkeling ziet. Dus geen jaargesprekken of 

medewerkersonderzoeken. De basis is zelfzorg! Als je niet goed 

voor jezelf zorgt, kan je ook niet voor een  ander zorgen. De basis 

van de app is dan ook een bingo  puntensysteem waarmee je je 

eigen zelfzorg kan rea¦lseren. Ook kan je punten scoren door met 

andere aap’en contact te leggen. Oftewel een  Anoniem Aardige 

Persoon binnen de organisatie die je normaal niet  spreekt. Door 

met elkaar te vlooien ontstaat er meer begrip en minder  

hiërarchie. Alle punten worden beloond. Denk aan cursussen of 

een  saunabon. Zo klim je op de apenrots want vlooien maakt 

apentrots! 

Autonomie & Waardering 

Team Lichtblauw - Monkey 

Business 

Inzichten: 

• Opbranden personeel is een veel voorkomend probleem. 

• Weinig doorgroeimogelijkheden ondanks grote behoefte 

hieraan. 

• Weinig écht contact tussen personeel en cliënten 
(persoonlijke aandacht). 

• Hiërarchie speelt een grote rol in het dagelijkse werk. 

• Personeelstekorten waarbij instroom en behouden van 
het  personeel een groot probleem is. 

• Problematieken worden steeds complexer. 

• Het imago van de GGZ is niet ouderwets. 

Nieuwe hoofdvraag: Hoe kunnen we binnen de GGZ een cultuur  

bereiken waarbinnen medewerkers met plezier en fit hun werk 

kunnen  doen zodat het aantrekkelijk wordt om in de GGZ te 

(gaan) werken? 

Hoe kunnen we jonge mensen aantrekken en zorgen dat ze de GGZ niet vroegtijdig verlaten? 

Tijd voor meer vlooien 

Hoe tof zou het zijn als we met zijn allen het werk binnen de GGZ leuker 



Doe es gek 



verandering in de GGZ. Niet alleen wij, niet alleen de medewerker, 

niet  alleen het management van de GGZ maar wij allemaal. 

Hoe ziet dit er in de praktijk uit? 

• Het 'gewoon zomaar kado’– voor een collega 

• Een selfie maken met 40 collega’s van 3 verschillende 
afdelingen  DOEesGEK 

• Een directielid tegenspreken, en ik ben nog steeds in dienst 

• Ik heb vertrouwen in mijn collega’s 

Door deze beweging en gekke ideeën gaan we samen in 

gesprek.  Hierdoor voelen medewerkers zich weer gehoord. Dit leidt 

tot een trotse  organisatie, een beter imago voor de GGZ, nieuwe 

medewerkers die we  aantrekken en bestaande medewerkers die 

nooit meer weggaan. 

Hoe pakken we dit aan? 

We gaan stoppen met praten en we gaan aan de slag. 
Het is tijd voor doe es gek, we creëren een omgeving waarin een 

WIJ  gevoel ontstaat en DOE ES GEK de aanjager wordt van een 

gelukkige en  gewaardeerde werkomgeving omdat er aandacht 

komt voor elkaar en  ruimte is voor creativiteit. 

Werk & Privé 

Team Donkerblauw - Doe es gek 

Inzichten: 
In een gesprek met een van de eindgebruikers (medewerkers 

van de  GGZ) vroeg een teamlid de naam van de vrouw waarmee 

ze gesproken  hadden. Die kregen ze niet. Voelt een medewerker 

zich wel veilig  genoeg om ideeën te delen? 

• Medewerker voelt zich niet gezien én niet gehoord. 

• Medewerkers voelen zich niet gewaardeerd. 

• Medewerker ervaart geen veiligheid om zijn/haar 
persoonlijke  gegevens te delen. 

Nieuwe hoofdvraag: Hoe kunnen we de medewerker meer 

autonomie laten ervaren zodat het werken in de GGZ weer leuk 

wordt? 

Hoe kunnen we werk zo organiseren dat medewerkers werk en privé beter kunnen combineren? 

Doe es Gek 

We gaan een beweging creëren van aanjagers, want samen brengen 

 



Kiemkracht 



J e  kunt het zo voor je zien: we nemen als voorbeeld even 

'Roos’ als  medewerkster die kiemkracht gebruikt. 

Roos plant een zaadje, op een mobiele app of website. De 

volgende dag  opent ze de app en ziet ze dat er een kiempje is 

uitgekomen! Wat blijkt:  er zijn meerdere medewerkers die iets 

voelden bij haar idee en die zijn  input gaan leveren. Denk bij 

input aan: kennis, kennis van buitenaf en  succesverhalen. 

Mensen voeden het plantje waardoor het groeit en groeit. Na een 

paar maanden zie je dat er een heel mooie sterke plant  staat. Dit 

is het signaal dat het genoeg voeten in de aarde heeft om  

of f l ine te brengen. 

Vindt het idee van Roos voldoende bijval en is het een plant 

geworden?  Dan brengen we het of f l ine met bijvoorbeeld een 

kampvuur sessie. Hierbij nodigen we alle mensen uit die mee 

hebben gevoed aan dit  ontwikkel– en groeiproces van Roos haar 

idee en alle mensen die willen  aansluiten bij de verdere 

ontwikkeling van dit idee. En die gaan zorgen  dat dit idee echt 

gaat leven binnen de GGZ. Bij de kampvuursessies  staat het 

idee (de plant) dus centraal. Kiemkracht zorgt er daarmee  voor 

dat meer autonomie wordt ervaren, meer werkplezier en innovatie  

binnen de GGZ. Problemen worden sneller zichtbaar en getackeld. 

GGZ wordt hierdoor een aantrekkelijke werkgever voor jonge 

mensen. 

Werk & Privé 

Team Geel - Kiemkracht 

Inzichten: 
Startende professional in de GGZ komt met frisse energie en 

nieuwe  ideeën de organisatie binnen. Echter delen haar 

collega’s dit  enthousiasme niet met haar omdat hier geen tijd 

voor is. 

• Medewerker voelt zich niet gehoord, voelt zich geremd door 
de  hiërarchische structuur. 

• Medewerkers voelen zich niet gewaardeerd. 

• Medewerker snakt naar autonomie. 

Nieuwe hoofdvraag: Hoe kunnen we de medewerker meer 

autonomie laten ervaren zodat het werken in de GGZ weer leuk 

wordt? 

Hoe kunnen we werk zo organiseren dat medewerkers werk en privé beter kunnen combineren? 

Kiemkracht 

Een omgeving waar alle ruimte is om gehoor te geven aan je ideeën. 



Willie 



Efficiëntie 

Team Roze - Willie 

Inzichten: 

Bij het regelen van kleine werkzaamheden, zoals het vervangen 

van een lamp, moet je door te veel lagen heen om dit gedaan te 

krijgen. 

 
• Er is een overdaad aan bureaucratie. 

• Medewerkers voelen zich niet gehoord. 

• Er is te weinig tijd voor "echte zorg’’. 

Nieuwe hoofdvraag: Hoe kunnen we bureaucratie verminderen, 

zodat medewerkers bezig kunnen zijn met echte zorgverlening? 

Willie 
Iedere medewerker en cliënt krijgt een eigen robot. Deze 

administreert  alles wat er gebeurt, waardoor de medewerker dit 

niet meer hoeft te  doen en tijd overhoudt voor de cliënt. De 

cliënten hebben aan de robot  een maatje die hun helpt bij de 

dagelijkse taken, zoals het herinneren  aan medicatie. 

Als eerste stap in de richting van robots kan overbodige 

administratie  verdwijnen. Tevens kan gezocht worden naar een 

systeem dat spraak  omzet in geschreven bestanden. 

Dankzij Willie, die altijd aan staat en alles opvangt, kan men 

gewoon  een lamp vervangen zonder eerst allerlei formulieren 

te moeten  invullen. 

Hoe kunnen we werk anders organiseren zodat we structureel minder medewerkers nodig 

hebben? 



Selfcare 



Efficiëntie 

Team Groen - Self Care 

Inzichten: 
Medewerkers werken veel en hard en nemen het werk mee naar 

huis,  waardoor ze te veel ballen hoog moeten houden tijdens 

werk en privé.  Hierdoor dreigen medewerkers uit te vallen. 

• Medewerkers voelen zich niet gewaardeerd. 

• Er is te weinig tijd voor "echte zorg“, door 

randzaken. 

Nieuwe hoofdvraag: "Hoe kunnen we er voor zorgen dat de 

medewerker  meer inzicht krijgt in haar werk en de consequenties 

voor haarzelf en  haar werk?’’ 

Self Care 
Self care is een schijf van 5, maar dan voor GGZ medewerkers. 

Hier  staat met name bewustwording centraal. Teams in de 

GGZ gaan aan  de gang met zelfreflectie, waarbij ze vooral hun 

grenzen aan gaan  geven. We willen de medewerkers meer 

vertrouwen geven en daardoor  de regie in handen hebben. Er 

moet een netwerk komen van  ontwikkeling met goede 

randvoorwaarden om dit te realiseren. 

Eerst goed zorgen voor jezelf, voordat je voor de cliënt kan zorgen. 
Dit is de fundering van goed werkgeverschap. De spiegel heeft 

namelijk  ook invloed op managementniveau. Die krijgen hierdoor 

meer inzicht in  de werkdruk van het personeel en de taken van 

het werk waar  oorspronkelijk voor gekozen is door de werknemer. 

De hoge werkdruk  en de verandering van taken zorgen voor 

wantrouwen wat weer leidt tot  een slecht imago. Dit alles kan 

tegen gegaan worden dankzij de spiegel. 

Hoe kunnen we werk anders organiseren zodat we structureel minder medewerkers nodig 

hebben? 



WWW.STUDIOWHY.COM 
MINDSET RULES! 
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