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EXPERTISE: Langdurige zorg / sociaal domein

Sabine Timmer
E s.timmer@vilans.nl
T 06-22810414
Expertise
digitale dossiers, zorgplannen, persoonsgericht werken, cliëntportalen en administratieve lasten
U kunt mij benaderen met vragen over: Het toerusten van medewerkers, cliënten en verwanten, kwaliteitsverbetering in
primair proces van zorg en werken met digitale tools en instrumenten.
Mooi voorbeeld uit mijn eigen praktijk: https://www.vilans.nl/artikelen/vernieuwend-zorgplan-succesvol-ingevoerd-bijzuidwester

Gerdie van Asseldonk
E asseldonk@zonmw.nl
T 070-3495337
Expertise
Kennisbenutting, zorgmanagement, zorginnovatie; in mijn huidige functie vooral binnen de
langdurige zorg, zorg voor ouderen en chronisch zieken
U kunt mij benaderen met vragen over: Zorginnovatie, verandermanagement, kennisbenutting.
Mooi voorbeeld uit mijn eigen praktijk: Ontwikkelen en implementeren van methodisch handelen voor een paramedische
doelgroep, deze wordt door 80% toegepast. Het oorspronkelijke model is inmiddels een aantal keren geactualiseerd en
inmiddels onderdeel van digitale systemen. Opzetten en inzetten van infrastructuren als toegankelijke vindplaats van
projectopbrengsten voor de praktijk.

Inesz van Benten
E ivbenten@bartimeus.nl
T 06-38051068
Expertise
kennisbeleid/kennismanagement, implementatie (strategieën),
wetenschapsbeleid, gehandicaptenzorg, langdurige zorg, visuele beperking, participatie van
gebruikers, kennispleinen
U kunt mij benaderen met vragen over: Zorginnovatie, verandermanagement, kennisbenutting.
Mooi voorbeeld uit mijn eigen praktijk: Ontwikkelen en implementeren van methodisch handelen voor een paramedische
doelgroep, deze wordt door 80% toegepast. Het oorspronkelijke model is inmiddels een aantal keren geactualiseerd en
inmiddels onderdeel van digitale systemen. Opzetten en inzetten van infrastructuren als toegankelijke vindplaats van
projectopbrengsten voor de praktijk.
Voor meer informatie en
aanmelden als expert:

Barbara van der Linden
Linden@zonmw.nl / 070-3495138

Madelon Rooseboom
mrooseboom@zinl.nl / 020-7978439
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Marie-José van Rooy
E rooy@zonmw.nl
T 070-3495219
Expertise
Sociaal domein gemeenten, Preventie/Publieke Gezondheid, kennisinfrastructuur (lokaal en
landelijk), (Kennis voor) Gemeenten, kennis gebruik, Passend onderzoekdesign bij de kennisvraag in
het sociaal domein, GGZ, Thuiszorg
U kunt mij benaderen met vragen over: U kunt mij benaderen om mee te denken over uw vraagstukken en de achtergronden
en oorzaken daarvan, het vinden van reeds beschikbare kennis en ervaring en de vertaling daarvan naar uw situatie, het inzetten
van mijn landelijk en regionale netwerk op het gebied van (kennis over) gezondheid, welzijn en preventie.
Mooi voorbeeld uit mijn eigen praktijk: themapagina Kennis voor gemeenten https://www.zonmw.nl/nl/onderzoekresultaten/kwaliteit-van-zorg/kennis-voor-gemeenten/.

Marleen Wilschut
E marleen.wilschut@i-generator.nl
T 06-3370705
Expertise Implementatiestrategie ontwerpen en begeleiding vanuit de bril van leren en
communiceren.
U kunt mij benaderen met vragen over: Implementeren, leren, professionaliseren, creëren van netwerken en monitoren binnen
het sociaal domein.
Mooi voorbeeld uit mijn eigen praktijk: Het coachen van een projectleider in de invoering van systeemgericht werken in een
jeugdzorginstelling. I.p.v. standaard iedereen te trainen is a.d.h.v. een nulmeting per team een maatwerkgerichte
implementatieaanpak ontwikkeld.

Voor meer informatie en
aanmelden als expert:

Barbara van der Linden
Linden@zonmw.nl / 070-3495138

Madelon Rooseboom
mrooseboom@zinl.nl / 020-7978439

