
VAN PITCHPARADE TOT WORLD CAFÉ

Beste mProvers,

Het eerste mProve netwerkevent is een feit. 
Ik kijk terug op een inspirerende bijeenkomst. 
Elkaar beter leren kennen en manieren vinden 
om beter met elkaar samen te werken waren 
de uitgangspunten. Als tafelhost had ik het 
genoegen velen van jullie persoonlijk te  
ontmoeten. Hierbij heb ik ervaren hoeveel  
positieve energie en bereidheid er is om van 
elkaar te leren en de onderlinge samenwer-
king te verbeteren. Daarvoor wil ik jullie 
bedanken.

mProve heeft inmiddels een breed palet aan 
activiteiten, welke we in de toekomst verder 
gaan uitbouwen. Voor de patiënt gaat het 
erom dat we als mProve de zorg merkbaar 
beter maken, dat is ook onze missie. Voor 
medewerkers is het goed om te weten dat ze 
binnen mProve gebruik kunnen maken van 
de expertise van anderen. Anders gezegd, je 
hoeft het wiel niet alleen uit te vinden. Je be-

schikt over een netwerk 
van professionals die 
in andere ziekenhuizen 
hetzelfde doen als jij. 

Laten we elkaars  
expertise blijven benut-
ten en samen de zorg 
merkbaar verbeteren. 

Hartelijke groet,

Piet-Hein Buiting,
Bestuursvoorzitter 
mProve

‘‘Het was eigenlijk een soort ‘proeverij’ 
en het smaakt naar meer’’

‘‘Goede sfeer, lekker interactief en 
veel genetwerkt’’

‘‘Leuke opzet, niet saai, energiek en 
met inhoud. Tof! ’’
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PARELS UIT HET WORLD CAFÉ

Wat nemen we zeker mee?
•   Meer bekendheid van expertise van de werkgroepen onder zorgverleners.  

Zorgverleners gaan aan de slag     resultaat in de praktijk     inspireert anderen.
•   Jaarlijkse “roast” (door studenten = nieuwe generatie) m.b.t. techniek, cultuur, organiseren. 

Bijvoorbeeld GoogleDocs i.p.v. SharePoint (zo old school). Platform i.p.v. werkgroepconcept.
•   Verpleegkundige veel zichtbaarder maken.
•   Durven te volgen. “Not invented here”     “invented by us = oke”, (mandaat) mProve.
•   Interne pitch per ziekenhuis van alle werkgroepen, zodat alle werkgroepen weten wat er 

gebeurt en wie waarmee bezig is. 
Bijvoorbeeld 2 x per jaar.

•   Kader niet te veel. “Wat ben je van 
plan?” i.p.v. “maak een jaarplan”.

•   Houd de ambitie hoog! En zorg 
voor een platform waar experts 
hun kennis kunnen delen en vragen 
stellen.

“De korte ontmoetingen aan de 
werktafel vond ik ook zinvol.  

Sfeer goed, mede door de hosten van 
de middag. Aan de tafels ook veel goeie 

ideeën om het mProve netwerk nog 
 effectiever te maken.”

“Pitches erg leuk, tafels  
inspirerend. En Troje was prima,  

maar ik ben gewoon zelf niet zo van dit 
soort interventies (ligt volledig

aan mij)”

“De vaart zat er goed in, er was humor 
en voldoende afwisseling.  

Het improvisatie-presentatie-duo was 
erg leuk; dat heeft zeker bijgedragen 
aan het goede gevoel. Het buffet was 

ook erg lekker ;-)”



VERBETERTIPS

EEN SELECTIE VAN DE VERBETERTIPS VOOR HET NETWERKEVENT
•   Meer tijd voor informeel overleg.
•   Probeer meer artsen te betrekken.
•   Inzicht in hoe je elkaar bereikt: ik heb allerlei mensen ontmoet, maar er is geen platform 

om met elkaar in contact te komen.
•   Behoefte aan een concreet vervolg. Nu is het risico groot dat je de volgende dag weer ver-

der gaat waar je gebleven was, opgeslokt door ‘de waan van de dag’.
•   Betrek ook een paar mensen die nu nog niets met mProve doen.
•   Besteed meer aandacht aan het doel van mProve; zorg merkbaar beter voor patient.
•   De masterclass minder goed. Niet concreet toepasbaar en geen speciale betekenis in  

mProve verband. 
•   Ik zou graag een plenair thema zien dat door mProve-mensen zelf wordt uitgewerkt,  

minder “hoog-over”.  

  website: www.mprove.nu
  linkedin:  www.linkedin.com/company/mprove-ziekenhuizen
  twitter:  @mprovezkh


