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De werking en 
dóórwerking van de 
interventies en nieuwe 
aanpakken die we 
inzetten. 

IMPACT = 



Wat gaan de studenten anders 
doén? En de docenten? En de 
collega’s in het werkveld?

En merken de klanten / 
cliënten / patiënten er ook wat 
van?



In hoeverre is het belangrijk om 
de impact van jouw initiatief te 

kennen?



Brenda van Zeeland

Zorg en innovatie bij Campus Gouda

• Experience Lab: zorgmedewerkers, cliënten, studenten en 
docenten ervaren en proberen nieuwe zorgtechnologieën


• Skills Lab: studenten en medewerkers van bedrijven oefenen 
met hun technische vaardigheden


• Explore Lab: studenten mbo/hbo werken met vragen van 
bedrijven/zorginstellingen rondom zorgtechnologie.


• Research Lab: lectoraten en practoraten doen samen onderzoek 
naar praktijkvragen




“

” 

Brenda van Zeeland

Zorg en innovatie bij Campus Gouda

Heel belangrijk. Je wilt weten of 
wat je doet ook invloed heeft. Ik 

ben nu vanaf april betrokken bij de 
labs en wil weten: zijn we dingen 
aan het doen die we vooraf voor 
ogen hadden en wat brengt het 

teweeg? En daarbij: in de vier living 
labs worden dingen met 

vergelijkbare ambities gedaan. Kun 
je dat niet samenbrengen om de 

impact te versterken?



“

” 

Dat is voor mij wezenlijk om 
vooruit te kunnen kijken. Daarom 

hebben we evaluaties met 
studenten: wat vind je ervan? 

Met werkbegeleiders: wat vinden 
zij? En met het mbo. Die input 

gebruiken we om te zien hoe we 
het morgen weer beter kunnen 

doen.

Mirjam Companjen

Directeur kinderopvang Eigen&Wijzer



“

” 

Nellie Klaassen

Docent, expertdocent en projectleider  
van hybride projecten

Ik leef van mooi moment naar mooi 
moment. Als anderen gaan stralen omdat 
ze ontdekken dat ze ergens goed in zijn. 

Op Bus 63 was een stil meisje. Het viel me 
op dat ze alles observeerde. Ze was enorm 

creatief. Maar dat werd niet direct 
gevraagd voor haar opleiding sociaal werk. 

Ik zag haar aan het tekenen. Dat was zo 
mooi dat ik gevraagd heb of zij het bord 
van het wijkcentrum wilde maken. En dat 
heet ze gedaan. Elke dag loopt ze langs 
dat bord en ik merk aan haar dat ze trots 
is. Het is oprecht een mooi bord. Dat zijn 

momenten waarvoor we het doen. 



“

” 

Brenda van Zeeland

Zorg en innovatie bij Campus Gouda

Studenten kiezen voor het 
keuzevak zorginnovaties. We 

begonnen met 0, nu zijn het er al 
22. Degenen die het hebben 

gehaald mochten dit keer 
afstuderen met de wethouder 
erbij. Je ziet dat zij nog steeds 

graag betrokken willen zijn. Dan 
komen zij weer eens langs terwijl 

zij al afgestudeerd zijn. En ze 
enthousiastmeren mensen op hun 

werk ook weer. 



Een impactmap begint met het 
woorden geven aan datgene 

waar je naar streeft…  



“

” 

Ik denk dat we bouwen aan 
optimale ontwikkelkansen voor 

de samenleving voor de 
toekomst. Wat wij nu doen heeft 

over 20 jaar effect op de 
generatie die nu bij ons is. Als wij 

het goede voorbeeld zijn voor 
kinderen bouwen wij aan een 

gezonde maatschappij voor de 
toekomst. Met kinderen die 
worden gezien in hun talent. 

Mirjam Companjen

Directeur kinderopvang Eigen&Wijzer



“

” 

Brenda van Zeeland

Zorg en innovatie bij Campus Gouda

We gaan bijvoorbeeld een 
doorstart maken met het 

experience lab omdat we zien 
dat het werkt. We gaan het 

uitbreiden met zorgpartners. 
Men ziet dat het meerwaarde 
heeft. De beweging wordt een 

vliegwiel. Op meerdere plekken 
gaan mensen met experience 

labs en de uitleenservice 
werken en we krijgen er steeds 

meer vragen over.



“

” 

Nellie Klaassen

Docent, expertdocent en projectleider  
van hybride projecten

Studenten geven workshops aan thuiszorg. 
Er komen soms mensen heen met tien jaar 

onweer boven hun hoofd omdat ze op cursus 
moeten. Maar ze gaan lachend naar buiten. 
Die studenten zijn zo goed in het motiveren 
van mensen. Wat werkt: geen workshop-
leiders in pak, maar studenten die ontzag 

hebben voor deze mensen met werkervaring. 
Ze krijgen de opdracht om na afloop op hun 
werk 2 middelen in te zetten die ze nog niet 

eerder hebben ingezet. En dan komen er 
ineens filmpjes binnen van iemand die Robin 
is gaan gebruiken.  De thuiszorgorganisatie is 
heel enthousiast. Die manager vertelt mij: de 
mbo studenten kunnen zulke goede dingen 

doen en zijn zo innovatief. 
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In het begin zijn de studenten nog 
onwennig. Ze krijgen van mij volledige 

verantwoordelijkheid. Ik ben er altijd om 
te helpen, mee te denken maar zij doen 

het. Dan zie je andere rollen ontstaan. Ze 
zitten er anders bij, ze zijn geen 

consument meer. Vorig jaar was er een 
meisje in de klas. Heel extravert en heel 
Haags. Geen zin zonder scheldwoord 
erin. Daar kreeg ze feedback op. En bij 

het werken in het project veranderde dat 
en uiteindelijk werd zij woordvoerder van 

de klas.

Ik heb contact met oud-studenten van 
experience lab. Iemand vertelde mij dat ze in 

het experience lab werkte met innovaties zoals 
de slaaprobot of slim incontinentiemateriaal. 

En dat zij op haar werkplek vraagt: mogen we 
die hier ook gebruiken?


Omdat ik zelf af en toe bij 
de lessen ben: ik zie een 
student binnenkomen, 
halverwege en aan het 
eind en ik zie in die 1,5 

jaar de groei. Ik zie soms 
dat ze nieuwsgieriger                               

                 worden.

Mijn eigen dochter heeft een 
omschakeling gemaakt. Zij kwam van 

een niv 3 opleiding en zij heeft een 
diploma niv 4 gehaald terwijl ze dacht 

dat kan ik nooit. Er is een andere 
student die nu een niv 5 opleiding 
doet. Die had nooit gedacht dat ze 

een hbo-opleiding kon doen. Daar kan 
ik trots op zijn. 

A. B.

C.

D.



Regie nemen op vernieuwing = inzoomen en uitzoomen  

Inzoomen en uitzoomen = het kleinste en het grootste verbinden
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“

” 

Ik ben sinds twee jaar directeur van 
kinderopvang Eigen en Wijzer. In de 
kinderopvang werk ik al 30 jaar. Elke 
dag vraag ik mij af: als ik de kinderen 
als voorbeeld neem, wat vraagt dat 

dan van mij vandaag? Als ik iets lastig 
vind of ik ergens voor weg wil lopen 

denk ik: die dreumes doet zijn best om 
door te ontwikkelen en gaat het 

avontuur aan. Dat is mijn drijfveer. Ik 
blijf kijken naar de kinderen. 

Mirjam Companjen

Directeur kinderopvang Eigen&Wijzer


