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Vanuit verbondenheid samen maakkracht ontdekken, ont-
wikkelen en inzetten.

Waarom
Het zorgsysteem van nu kraakt in haar voegen. 
Veel professionals die Lijn1 spreekt hoor je zeggen: het moet 
anders, het kán anders. Maar hoe dan?

In de transitie speel jij een belangrijke rol, samen met anderen. 
Juist vanuit deze verbondenheid kun je in actie komen. Maar 
wat is nodig om in actie te komen en te innoveren voor 
mensenzorg?

E=MC2
Onze succesformule is om met de masterclasses in te zetten 
op de energie (E) die er al is en die te combineren met inspiratie, 
kennis, ervaringsleren en samenwerken om deze te vergroten 
en echt een beweging op gang te brengen. Samen gaan bouwen 
aan vitale gemeenschappen is volgens Lijn1 de opdracht waar 
we voor staan de komende decennia. En kunnen wij het nieuwe 
(stelsel) maken? Nou en of! Duurzame zorg en hulp voor elkaar 
in de toekomst wordt dan het resultaat van jullie inspanningen. 

Dus vragen wij jouw nieuwsgierigheid, betrokkenheid, aandacht 
en actie voor een opgave die we nooit alleen kunnen aangaan. 
E=MC2!

“I have no special 
talents. I am only 
passionately curious.” 
– Albert Einstein

5 masterclasses, 1 jaar lang



Over de masterclasses
Vijf masterclasses geven je inzicht in de grote bewegingen en 
veranderingen in de zorg en (maatschappelijke) ondersteuning. 
We werken samen aan het vergroten van dit inzicht én aan 
het vergroten van jouw impact op je werk. Ervaringsleren 
combineren wij met inspiratie en kennisoverdracht. Met 
als resultaat dat je samen tot betekenisvolle actie kunt 
overgaan. Want ‘samen’ is het vertrekpunt voor deze serie 
masterclasses. 

Om tot deze nieuwe werkwijzen (innovaties) te komen voor 
een gezonde regio Haaglanden, leren we met elkaar waarom 
en hoe dit kan en mag! Want samen maakkracht ontdekken, 
ontwikkelen en inzetten, dat is waar wij voor staan en gaan. 
Wij dagen jou uit mee te doen! Nieuwsgierig zijn naar ‘nieuw 
en anders’ is de instapvoorwaarde voor de masterclasses. 
Wij geven geen garanties op waar we samen gaan uitkomen. 
Maar we garanderen wél dát we ergens gaan uitkomen. Vrije 
ruimte gaan zien en benutten hierin is de kans.

Je trekt het hele jaar op met een klein team van deelnemers. 
Zodat je niet alleen ontdekt dat samen effectiever is dan 
alleen, maar ook ontdekt wat nodig is. Dit is dan ook jouw 
uitgelezen kans om sámen met collega’s of teamgenoten aan 
de slag te gaan met jullie gezamenlijke opgave!



Praktische informatie
De Lijn1 Masterclasses betrekken hoofd, hart 
en handen bij alle dagen. Met elkaar doen we 
nieuwe kennis en inzichten op. Inspireren we 
en zetten aan tot actie. Jij gaat een jaar lang 
in groepsverband aan de slag met anders 
denken en doen en wat hiervoor nodig is. 

Locaties
Locaties zullen na aanmelding spoedig bekend 
worden gemaakt. Deze zijn allen goed bereikbaar 
en in en om Den Haag.

Investering
Wij vragen je een investering van 500 euro. 
Hiervoor krijg je 6 dagen gevuld met kennis en 
inspiratie en werkvormen die gericht zijn op 
ervaringsleren, op locaties die ‘in beweging zijn’ 
en niet te vergeten: samen met mensen die 
vanuit verbondenheid samen gaan ontdekken 
en ontwikkelen.

Wanneer je als team of groepje aanmeldt, 
ontvang je 20% korting op jullie deelnemers-
kosten.

Data

AANMELDEN

(Tweedaagse)

https://fd10.formdesk.com/rosstichtinglijn1haaglanden/Masterclasses-2020


Tijd:  14.00 - 20.00 uur 

Op deze eerste masterclass-dag word 
je uitgedaagd na te denken, te voelen 
en te ervaren welke rol jij hebt in de 
transitie. Want die heb je! 

Grote uitdagingen vragen om door-
dachte interventies. Interventies die 
een zekere flexibiliteit in zich dragen. 
Grote interventies kun je alleen ge-
zamenlijk ontwerpen, ontwikkelen 
en realiseren. 

Dát is waar we ons van bewust 
gaan worden. Dit doe je samen met 
deelnemers, in kleine groepen. 

Na deze dag
1. Heb je inzicht verkregen in transitie en transitiemanagement in de  context van zorg   

      en ondersteuning.

2. Heb je letterlijk gestaan voor waar jij nu staat in je werk.

3. Heb je ervaren dat wat jij ziet en doet maar een deel van het geheel is.

4.Heb je met deelnemers geproefd aan ‘anders denken en doen’ en de waarde hiervan.

“What you see is 
all there is”

Daniel KahnemanJouw
 

rol
 

in
 

de
 

transitie

19 maart



Tijd:  14.00 - 20.00 uur 

Hoopvol en krachtig bewegen in de 
goede richting. Met de stroom mee, 
of tegen de stroom in.

Ontwerpen van vernieuwing, is dat 
een niche of mainstream? Hoe kan ik 
omgaan met de weerstand tegen mijn 
inzet? Wat maakt dat ik mijn integriteit 
behoud zonder afbreuk te doen aan 
de diversiteit, de zelfrealisatie van de 
ander?

Op deze dag kun je verschillende 
kanten op bewegen. De drama- en 
balansdriehoek laat je ervaren hoe jij 
beweegt. Deze combineren we met 
‘mee- en tegen bewegen’. We gaan 
kijken naar welke bewegingen we met 
elkaar zien en kunnen maken.

Na deze dag
1. Heb je inzicht verkregen in werking van de balans- en dramadriehoek.

2. Heb je ervaren hoe jij beweegt.

3. Ben je uitgedaagd om in beweging te komen.

4. Heb je de impact van mee- en tegenbewegen ervaren.

"Je bent gewend 
te denken zoals 
je denkt dat je 

bent”
Beweeg je mee?

23 april



Tijd:  12.00 - 20.00 uur 

                            Donderdag 11 juni

                            Terug naar de natuur

Op deze dag laten wij ons inspireren 
door ecosystemen. Waar worden deze 
door gekenmerkt? Wat kunnen wij 
hiervan leren? We gebruiken de natuur 
als metafoor. Niet voor niks wordt 
de 2-daagse georganiseerd op een 
buitenlocatie.

Na deze dag
1. Ben je geïnspireerd door de natuurlijke verbondenheid.

2.  Heb je de kracht van verbondenheid gezien en ervaren.

3. Ben je uitgedaagd om stil te staan bij jouw eigen beweging.

4.Voel je waar je beweging kunt maken.

Dag 1

Van individualistisch tekort 
naar collectieve overvloed

11/12 juni (Tweedaagse)



Tijd:  10.00 - 16.00 uur 

                            Vrijdag 12 juni

                            Vitale gemeenschappen

Op deze dag leren we meer over versterken 
van verbinding. We staan er samen voor. 
Dat was al zo, maar dit hebben we om 
allerlei redenen niet meer zo scherp op 
ons netvlies. Dat we samen maakten, 
bleek niet duurzaam. Dat zegt niets over 
het samen maken, want dat is opnieuw 
nodig. Nu met een beter inzicht in wat 
duurzaamheid van structuren bedreigt of 
bevorderen kan. 

Na deze dag
1. Heb je beelden verzameld van een vitale gemeenschap.

2. Ben je geïnspireerd door de kracht van de gemeenschap.

3. Heb je geleerd over wat er voor nodig is hieraan te bouwen. 

4. Kun je je kennis over systeemtheorie toepassen.

5. Voel je dat we het samen kunnen maken!

"Kunnen we 

het maken, 

nou en of!”

Dag 2

Van individualistisch tekort 
naar collectieve overvloed

11/12 juni (Tweedaagse)



Tijd:  14.00 - 20.00 uur 

Op deze dag gaan we ervaren dát we 
samen kunnen gaan doen! We leren 
meer over de kunst van creëren. 

We weten allemaal dat Rome niet 
gebouwd is op één dag, door één mens. 
Iets nieuws bouwen als een zorgstelsel 
duurt wel even. Al onze inspanningen 
zijn gericht op het bijdragen van 
bouwstenen. Deze bouwstenen be-staan 
een groot deel uit nieuwe leerervaringen 
en nieuwe kennis die wij gaan maken. 
Dit vraagt om een proces-mindset in 
tegenstelling tot een project-mindset 
die cyclisch ontwerpen, ontwikkelen en 
toepassen mogelijk maakt. 

Na deze dag
1. Heb je kennis van ontwerp.

2. Weet je hoe een start te maken.

3. Heb je de kracht van co-creatie ervaren.

 

 “  Alleen ga 
je sneller, 

samen kom 
je verder”

Samen creëren

10 september



Tijd:  14.00 - 20.00 uur 

Deze laatste dag van de masterclasses 
staat in het teken van het opdoen van 
ervaring en leren van alle deelnemers 
in hun veranderproces gedurende dit 
jaar. Heb je al helder wat jouw nieuwe 
rol en verantwoordelijkheden zijn in de 
transformatie in de zorg? Misschien nog 
niet? We staan met elkaar hierbij stil 
op een betekenisvolle wijze en blikken 
vooruit naar 2021.

N

Na deze dag
1. Heb je samen gereflecteerd op de eigen ontwikkeling.

2. Weet je wat je samen maken wilt.

3. Heb je (nieuwe) energie om verdere stappen te gaan zetten.

4. Weet je dat Lijn1 hierin jouw partner is.
 

 “The future 
starts with 

not knowing, 
embrace it”

Veranderende 
professional(s)

19 november



Mocht je naar aanleiding van deze uitnodiging nog vragen  

hebben aarzel dan niet om contact op te nemen met:

Joshua van Rooij   |   j.vanrooij@lijn1haaglanden.nl

Daphne Metaal  |  d.metaal@lijn1haaglanden.nl

mailto:%20j.vanrooij%40lijn1haaglanden.nl?subject=Meer%20info%20over%20de%20Masterclass
mailto:d.metaal%40lijn1haaglanden.nl?subject=Meer%20info%20over%20de%20Masterclass
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