
Aanbod Academy Aanbod Academy 
Ervaringsprofs Kindzorg Ervaringsprofs Kindzorg 

Patiëntenperspectief is onmisbaar in de zorg van thuis tot en met het ziekenhuis. De Academy 
Ervaringsprofs Kindzorg stimuleert en ondersteunt alle (kind)zorgorganisaties bij het bereiken van 
kind- en gezinsgerichte zorg vanuit perspectief van kind en gezin die voelbaar is in de praktijk.

Word als zorgorganisatie ook lid van onze Academy!  
Dit lidmaatschap geeft je recht op afname van een aantal 
vaste onderdelen, zoals (bij)scholing via de online 
Academy Kennissessies en handige Academy Keuze 
Kaart, en de alleen voor leden toegankelijke online 
Academy Community. Op de overige onderdelen van de 
Academy Ervaringsprofs Kindzorg ontvang je een 

ledenkorting, denk aan de Ervaringsmonitor ©, Leergang 
Family Integrated Care en toetsing zorgprocessen (oa 
Smiley-traject). Bovendien werk je door jouw Academy-
lidmaatschap mee aan nóg betere zorg voor alle kinderen, 
jongeren en gezinnen in Nederland. Kind & Ziekenhuis 
brengt deze kennis ook naar andere zorg- en 
belangenorganisaties en politiek. 

Samenwerken en -leren vanuit ervaringsexpertise aan de kindzorg van de toekomst! 

Kort overzicht: Academy Ervaringsprofs KindzorgKort overzicht: Academy Ervaringsprofs Kindzorg

Meer info? Academy 
Ervaringsprofs Kindzorg

Download hier
Academy Keuzekaart

Download hier
Academy Tarieventabel

V2. Online Academy kennissessies (2pj)

O2. Spiegelgesprekken

O5.  Aan de slag met zorgproces,  
zorgpad,patiëntreis

O6.  Samenwerking door co-creatie en 
projectopzet 

V3. Online Academy community

V4. Online KinderAdviesRaad community

V5. Voorkeurspartner projecten

V6. Helpdesk

V7. Blog & Magazine

V8. Korting optionele onderdelen

V1. Academy keuzekaart (inzet adviesuren)

O2. Focus-en klankbordgroepen

O3. Ervaringsmonitor©

O4. Leerlijn Family Integrated Care

O2. Bemiddeling

O5. Kwaliteitsinstrument-toets

Vaste onderdelen Optionele onderdelen

Kennis uitwisselen
Vanuit ervaringskennis met andere 
zorgorganisaties

Kinderstem participeren
Luisteren naar stem kind en gezin:

Kwaliteit optimaliseren

Ontwikkeling vernieuwen

*) Lidmaatschap voor: Universitair ziekenhuis, topklinisch ziekenhuis, algemeen ziekenhuis & revalidatiecentrum, 1e lijns zorgorganisatie (landelijke dekking, regionale dekking, 
kleine lokale dekking), zelfstandigen per lokatie. Het Academylid heeft recht op vaste onderdelen en aangepaste prijsstelling en/of korting op de optionele onderdelen.

https://kindenziekenhuis.nl/smiley/
http://kindenenziekenhuis.nl/academykeuzekaart
http://kindenziekenhuis.nl/academytarieventabel


V1 Academy KeuzeKaart 

Aantal uur afhankelijk type lidmaatschap.

Vul jouw adviesuren in door jouw keuze(s) voor een interactieve scholing op maat, voor alle niveaus in de 
organisatie.

V2 Online Academy Kennissessies

Gratis, exclusief voor leden. 

2x per jaar organiseert, begeleidt en presenteert Kind & Ziekenhuis (nieuwe) visies, ideeën en/of vraagstukken 
met handreikingen, tools, etc., met input, medeorganisatie van 1 à 2  leden. 

V3 Online Academy Community

Gratis, exclusief voor leden.

Sluit je aan bij onze besloten, veilige Teams-community voor meer kennisdeling en kruisbestuiving. Per 
zorgorganisatie kun je – afhankelijk van de grootte – lid worden met 2-4 medewerkers.

V4 Online KinderAdviesRaad Community

Gratis, exclusief  voor leden

Sluit je aan bij de onmisbare, online Teams-community voor begeleiders van KinderAdviesRaden.

V5 Voorkeurspartner bij projecten

Wees als eerste op de hoogte van nieuwe initiatieven, onderzoeken, projecten van Kind & Ziekenhuis. Je wordt 
desgewenst partner, waardoor je meehelpt aan de ontwikkeling van en de kind- en gezinsgerichte zorg in 
jouw organisatie – en daarmee in Nederland.

V6 Helpdesk

Mail of bel ons voor korte vragen en overleg.

V7 Blog en Magazine

• 1x per jaar een online blog van jouw zorgorganisatie op kindenzorg.nl
•  Bij mede-organisatie van een online Academy Kennissessie een artikel in ons magazine over het 

onderwerp van die sessie.

V8 Korting op optionele onderdelen

            
Naar optionele onderdelen

Aanbod - vaste onderdelenAanbod - vaste onderdelen

Meer info? Academy 
Ervaringsprofs Kindzorg

Download hier
Academy Keuzekaart

Download hier
Academy Tarieventabel

https://kindenziekenhuis.nl/smiley/
http://kindenenziekenhuis.nl/academykeuzekaart
http://kindenziekenhuis.nl/academytarieventabel


Wil je de kinderstem nog meer laten participeren, de kwaliteit in jouw organisatie 
optimaliseren, en/of vernieuwen door ontwikkeling?

Je hebt de keuze uit extra opties tegen aantrekkelijke kortingen:

O1 Academy Keuzekaart (adviesuren buiten lidmaatschap) 

Kies jouw onderwerp voor lezingen, workshops, masterclasses en/of trainingen op maat.

O2 Luisteren naar de stem van kind en gezin

• Spiegelgesprekken: Organiseren & begeleiden.
• Focus- en klankbordgroepen: Organiseren & begeleiden.
• Bemiddeling: Mediator rol tussen kind & gezin en zorgorganisatie om kind & gezin bij te staan.

O3 Ervaringsmonitor©

Doorlopende patiëntervaringen ophalen met ons kwaliteitsstoryteling-instrument inclusief live interactief online 
rapportage Storyboard. Onze PREM voor de kindzorg. 
•  Eigen vragen toevoegen mogelijk, 1 PDF-pagina management rapportage, speciaal dashboard voor de 

KinderAdviesRaad.
•  Ook mogelijk voor volwassenenzorg.

O4 Leergang Family Integrated Care

• Online module met face-to-face intervisies en praktijkopdrachten.
• Geaccrediteerd.
• Individueel of per team.

O5 Zorgprocessen, patiëntreizen en zorgpaden op maat

Van opzetten, begeleiden tot toetsen op basis van onze criteria kind- & gezinsgerichtheid, zoals 
kwaliteitsontwikkelingstraject op maat of met Smiley methodiek.

O6 Samenwerking op basis van projectopzet

•	 Project	of	onderzoek	definiëren,	ontwikkelen	en	uitvoeren,	op	ons	of	jullie	verzoek.	
• Co-creatie voor vernieuwing en ontwikkeling
Bijvoorbeeld op basis van subsidieaanvragen en/of vergoedingsstructuur.

Aanbod - optionele onderdelen (korting)Aanbod - optionele onderdelen (korting)

Deelname is ten minste voor 1 jaar en per locatie. Klik hieronder 
voor uitgebreide informatie over de Academy, Keuzekaart  
en Tarieventabel. Neem voor meer informatie en vragen  
over de Academy Ervaringsprofs Kindzorg contact op met 
Stichting Kind en Ziekenhuis. Door een mail te sturen aan 
academy@kindenziekenhuis.nl of te bellen naar 085 020 12 65.

Meer info? Academy 
Ervaringsprofs Kindzorg

Download hier
Academy Keuzekaart

Download hier
Academy Tarieventabel

mailto:academy@kindenziekenhuis.nl
https://kindenziekenhuis.nl/smiley/
http://kindenenziekenhuis.nl/academykeuzekaart
http://kindenziekenhuis.nl/academytarieventabel

