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ROS Zandbox

De ROS Zandbox; ontdek je eigen
innovatiekracht!
Innoveren doe je zelf.
Frustratie… als je in de dagelijkse praktijk
steeds tegen hetzelfde knelpunt aanloopt.
Door alle kaders en bestaande werkwijzen
lukt het je niet om tot een oplossing te
komen. Ook anderen herkennen het
probleem. Verder denken binnen de
bestaande kaders leidt niet tot de gewenst
oplossing.
Innovatiekracht!
Verras je zelf en
denk buiten de
kaders in een
Zandbox. Voor de meest creatieve en
innovatieve oplossingen!

De ROS Zandbox
De ROS Zandbox is een bewezen methode
waarbij je in een groep wordt geïnspireerd
en uitgedaagd om je bestaande denkwijze
los te laten. De groep is met zorg
samengesteld: zorgprofessionals,
professionals uit andere sectoren en
patiënten/cliënten inspireren elkaar.

In een Zandbox-bijeenkomst van een dagdeel
werk je samen aan de meest creatieve
oplossingen.
De adviseurs van ROS Friesland begeleiden
de Zandbox. Zij zijn getraind en ervaren in
het gebruik van de methoden van ‘design
thinking’.

Aanbod ROS Friesland
De ROS Zandbox is een innovatietraject dat
bestaat uit vier
fases:





Intake
Zandbox
Uitwerking
Experimenteren

Intake: Een goede en gedegen
voorbereiding vergroot het
succes van de Zandbox. Samen met de
opdrachtgever of een voorbereidingsgroep
halen de adviseurs van ROS Friesland de
kern van het vraagstuk naar boven. En
samen bepalen ze welke personen
deelnemen aan de Zandbox-bijeenkomst.

Zandbox: In een sessie van een
dagdeel wordt de
innovatiekracht van de deelnemers
aangewakkerd. Met behulp van
verschillende 'design thinking'-technieken
bedenken deelnemers concrete innovaties
als mogelijke oplossingen voor het
probleem. Dit gaat van een brede
brainstorm van wel meer dan 100 ideeën
naar een aantal concrete en innovatieve
oplossingen.
Uitwerking: Een gemotiveerde
werkgroep gaat aan de slag om de
bedachte innovaties verder uit te werken.
Experimenteren: Zorgen dat de
innovatie werkelijkheid wordt! De
adviseurs van ROS Friesland kunnen een rol
als projectleider of adviseur vervullen om
de oplossing in de praktijk tot stand te
brengen.

Geïnteresseerd in een ROS Zandbox?
Neem voor meer informatie vrijblijvend
contact op met Hendriekje van der Meer,
tel. 06 - 12 46 34 40.

