
 
 

 

10 redenen om deel te nemen aan het Knowledge broker netwerk CVA 

 
1. Het resulteert in praktische kwaliteitsverbetering voor de patiënt. De projecten worden gedegen uitgevoerd en 

geborgd. Dat vergroot de kans van slagen. 

 
2. Behandelaars en verpleegkundigen hebben zelf het heft in handen. Dat zorgt voor draagvlak en herkenbaarheid 

bij collega's. Wat er gebeurt is direct bruikbaar voor de werkvloer. 

 
3. Waarom zelf het wiel uitvinden als het ergens anders al is gedaan? Je deelt je kennis en ervaring met andere 

organisaties en je kunt je krachten bundelen. Je leert van elkaar en tilt samen de zorg naar een hoger plan. Het 

houdt je organisatie betrokken bij de laatste ontwikkelingen. 

 
4. Het is een goede stok achter de deur! Je krijgt handvaten hoe je plannen kunt implementeren en dat bevordert 

dat resultaten worden geboekt. Het helpt om de wens tot verandering sneller en beter om te zetten in werkelijke 

verandering. 

 
5. Het is inspirerend. Het is een stimulans voor verdieping en verbetering van kwaliteit. Je wordt enthousiast van 

netwerkdagen, de andere knowledge brokers en hun ideeën. 

 
6. Het is een kans voor talentontwikkeling, waarbij je inhoudelijke resultaten haalt precies op het gebied waar je 

als organisatie op wilt focussen. Voor de knowledge broker is het de kers op de slagroomtaart; leuk en goed 

voor de eigen ontwikkeling. 

 
7. De knowledge brokers worden goed opgeleid en begeleid. Ze leren projectmatig werken skills en vaardigheden 

om tools van Design Thinking in te zetten. Daarnaast krijgen knowledge brokers ondersteuning bij het maken 

en uitvoeren van een projectplan. Ze krijgen goede voorbeelden aangereikt. Er is een ervaren netwerk 

gecreëerd waar ze op terug kunnen vallen met vragen en waar ze feedback van krijgen. 

 
8. Het geeft betere samenwerking in het landelijke en regionale CVA/NAH netwerk. Je bent beter op de 

hoogte van wat er bij andere organisaties speelt, leert mensen van andere organisaties kennen en je 

krijgt info en ideeën van andere organisaties. Je hoort ook hoe het elders gaat. 

 
9. Je krijgt accreditatiepunten voor zowel de scholing voor nieuwe knowledge brokers als de netwerkdagen. 

 
 

10. Het draagt bij aan verbetering van zorg in jouw sector. 

 
 

Voor meer informatie en deelname aan het Knowledge broker netwerk zie website www.kennisnetwerkcva.nl; 

of mail naar kb@kennisnetwerkcva.nl 

*De genoemde redenen zijn een compilatie van wat managers en knowledge brokers in het evaluatieonderzoek van 

mei 2016 noemden als redenen waarom ze deelname zouden adviseren aan een andere organisaties. 

http://www.kennisnetwerkcva.nl/
mailto:kb@kennisnetwerkcva.nl

