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Wat zijn vernieuwde inzichten? En hoe beschrijf ik hoe deze zijn ‘opgepakt’?
Heeft u iets nieuws gehoord of gelezen wat u nu gebruikt om uw behandeling of dienstverlening
te verbeteren? Dan kan dat een vernieuwde ontwikkeling zijn. Een vernieuwde ontwikkeling hoeft
geen grote (technische) ontwikkeling te zijn. Stel dat u aan een collega-praktijk of instelling wilt
laten zien dat u actief bezig bent met het door ontwikkelen van uw zorgproces op basis van
nieuwe inzichten in het veld, wat noemt u dan? Het gaat om die voorbeelden die u dan benoemt.
U kunt beschrijven hoe u op de hoogte bent geraakt van dit inzicht of deze ontwikkeling. Geef een
korte schets van de vernieuwing en van de stappen die u binnen uw praktijk / instelling heeft
gezet om deze vernieuwing onderdeel te maken van uw dienstverlening. Zo laat u zien dat en hoe
u ontwikkelingen in uw vakgebied opmerkt en oppakt.

Wat wordt bedoeld met een vooruitstrevend karakter?
Niet iedereen hoeft een koploper te zijn, maar een Keurmerkdrager is wel een voorloper. Dit kan
bijvoorbeeld blijken uit de vernieuwende inzichten die u heeft opgepakt. Zijn deze ook
vooruitstrevend? Om dat voor uzelf te toetsen kunt u het volgende doen: stelt u zich voor dat u
het voorbeeld vertelt aan 10 collega’s van andere praktijken of instellingen. Hoeveel daarvan
denken ‘goh, interessant, dat is best vooruitstrevend’? Zijn dat er meer dan de helft: grote kans dat
uit dit voorbeeld ook uw vooruitstrevende karakter blijkt. Zijn het er minder, dan is het mogelijk
wel vernieuwend voor u, maar niet zo vooruitstrevend in het algemeen.
Uw vooruitstrevende karakter kan ook blijken uit vernieuwingen die u zelf heeft ontwikkeld. Of uit
de wijze waarop u uw betrokkenheid bij de GGZ in Nederland invult. Dit toetst u op dezelfde
manier.
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