
Samenwerking Morgens en het projectenprogramma SO-GVA 
Ontwikkelingen in de ouderenzorg vragen om anders kijken, denken en doen van de specialist ouderengeneeskunde. In het
kader van het programma “SO-functie in toekomstperspectief” is Morgens gevraagd om onder meer de specialisten
ouderengeneeskunde in de regio Gooi, Vechtstreek en Almere mee te nemen in toekomstige scenario’s en de impact op
hun werk- en/of beroep. Via het belopen van onderstaande route, gaan we samen komen tot een profielschets van ‘de SO
van de toekomst’.

Programma “SO-functie in Toekomstperspectief”

Interviews

Iets kort over Morgens
Morgens begeleidt organisaties, teams en medewerkers bij het verbeteren van processen,
samenwerking, prestaties en structuur en helpen daarmee organisaties zich klaar te maken voor
de dag van Morgen. Van kleine projecten op een afdeling tot grote ketensamenwerkingsprojecten.
Met sprankelende werkvormen, zoals bijvoorbeeld Liberating Structures, betrekken we mensen en
krijgen ze in beweging. Daarbij stimuleren wij verbinding tussen mensen met wie wij bij onze
klanten werken. De mens staat bij ons altijd voorop, directielid, teamleider of medewerker. We
vinden dat veranderen leuk en inspirerend mag zijn.

Wij kijken er naar uit met
jullie aan de slag te gaan!

Hartelijke groet,

Marloes Bijl en Nadine de
Vries

Opstellen van 4 scenario’s

Workshop: Perspectieven 

Workshop: SO van de toekomst  

Op basis van diverse onderzoeken, de 
opbrengsten uit de interviews en de 
data uit de regioscan stellen we een 

viertal kwalitatief geschetste scenario’s 
op. Deze worden digitaal inzichtelijk 

gemaakt via Mural (een online 
whiteboard).

Op basis van het gekozen scenario, 
bekeken vanuit verschillende 

perspectieven, maken we in een 
workshop de vertaling naar de SO van 

de toekomst. Centraal hierbij staat:
▪ANDERS kijken,
▪ANDERS denken, 
▪ANDERS doen.

We bekijken de scenario’s 
vanuit verschillende 

perspectieven d.m.v. de 
Trendwaaier® 

(zie afbeelding hiernaast).

Ontwikkelingen in de 
ouderenzorg in kaart 

brengen door in gesprek te 
gaan met een 8 

zorgprofessionals. 

2 uurMax. 15 
SO’s

Start

Input ophalen 

We leggen de scenario's en het scenario denken uit 
middels een filmpje. Aansluitend nodigen wij de SO’s uit 

tot het aanvullen van (regionale) trends en 
ontwikkelingen:

▪Tijdens het overleg met de regiehouders;
▪Bij de teams van de verschillende regiehouders;

▪Via de digitale brainstormtool Mural.

Scenario keuze 
We lichten de uitgewerkte scenario’s 
toe middels een filmpje. Vervolgens 

vragen wij SO’s via een online 
instrument hun voorkeur voor één van 

de vier scenario’s uit te spreken.

2 uur
Max. 15 
SO’s

Eind

Circa 
1 uur8 


