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Wil jij met innovatie een waardevolle bijdrage leveren 
aan het werk van 20.000 medewerkers in de 
ouderenzorg? 
Wil jij Innovatiemanager in de ouderenzorg worden?  
Het Conforte Innovatielab 
Door de vergrijzing zullen er in 2040 nog maar 2 werkenden per niet-werkende in Nederland 
zijn. Het aantal ouderen met één of meer chronische aandoeningen neemt toe en ook het 
aantal ouderen met één of meer geriatrische aandoeningen stijgt. De complexiteit van de 
zorgvraag zal toenemen met als gevolg een grotere druk op het gehele zorgsysteem. Alsof 
dat al niet genoeg is komt daar nog eens een groot tekort aan werknemers in de 
ouderenzorg bij. In 2022 zijn er bijna 190.000 extra werknemers nodig om goed voor al die 
ouderen te kunnen zorgen. Een enorme opgave. 
 
Daarom hebben tien organisaties in Rotterdam in 2019 het Conforte Innovatielab opgezet, 
waar wordt ingezet op anders werken met behulp van zorginnovatie.  Zorginnovatie gaat 
niet alle problemen in de zorg oplossen, maar het kan wel een waardevolle bijdrage leveren 
aan het waarborgen van de kwaliteit van zorg en medewerkers ondersteunen bij het 
uitvoeren van hun belangrijke werk. 
 
Succesvol innoveren vraagt ook om het goed organiseren van innovatie. Daarom is het lab 
voor 2021 op zoek naar een innovatiemanager die een belangrijke rol wil spelen in een 
maatschappelijk zeer relevant vraagstuk.  

Innovatiemanager bij het Innovatielab 
Het Conforte Innovatielab heeft in de twee jaar van haar bestaan tot nu een relevante set 
aan diensten, methodieken, tools en trainingen ontwikkeld. Deze worden door medewerkers 
van de inmiddels 13 aangesloten instellingen, met bij elkaar meer dan 20.000 medewerkers, 
gebruikt om de ouderenzorg te verbeteren en te vernieuwen. Daarnaast biedt het lab 
handvatten en advies voor het organiseren van innovatie bij de betreffende instellingen. 
Uiteindelijk levert het lab op zowel het strategische, als het tactische, als het operationele 
niveau ondersteuning op het gebied van innovatie.  
Er spelen echter twee relevante uitdagingen waar de inzet van een innovatiemanager voor 
2021 voor gewenst is. 

1. Het verduurzamen van het Conforte Innovatielab. Het lab is in 2019 gestart met 
een horizon van drie jaar. Eind 2021 loopt de huidige manier van organiseren en 
financieren af. Tegelijkertijd is het de betrokken organisaties eraan gelegen om dit 
waardevolle initiatief voort te zetten. Om het lab te verduurzamen moeten 
verschillende mogelijkheden verkend worden en moet er in de loop van 2021 een 
beweging ingezet worden om te zorgen dat er ook na 2021 een waardevol Conforte 
Innovatielab blijft bestaan. De innovatiemanager ontwikkelt samen met de 
programmamanager scenario’s voor de gewenste verduurzaming en draagt zorg 
voor draaglak bij de aangesloten instellingen.  
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2. Het actief adviseren van instellingen over het organiseren van innoveren. 
Innoveren gaat niet alleen over het doen van behoefte onderzoek en het uitvoeren 
van pilots. Goed georganiseerd innovatiemanagement staat aan de basis van 
succesvol veranderen. De innovatiemanager die we zoeken helpt de betrokken 
instellingen om op basis van hun behoeften en mogelijkheden innovatie zo goed 
mogelijk te organiseren. 

Wat ga je doen als innovatiemanager? 
De innovatiemanager is een integraal onderdeel van het Innovatielab team. Je bent samen 
met de programmamanager, de contactpersonen van de organisaties en degene die 
implementaties begeleid het gezicht van het lab.  
Waar en wanneer dat weer kan en logisch is werken we vanuit onze fysieke locatie in de 
Rotterdam Science Tower. De programmamanager is degene waar je het meest intensief 
mee zult samenwerken.  
Jij houdt je innovatiemanager goed contact met degenen bij de instellingen die 
verantwoordelijk zijn voor en bezig zijn met innovatie. Soms zijn dat innovatieadviseurs, 
andere keren bestuurders maar dat kunnen ook zorgmedewerkers zijn. Je zorgt dat je per 
instelling (naar behoefte) weet wat er speelt op innovatiegebied en biedt concrete 
handvatten voor het verbeteren van innovatiemanagement.  
Ten aanzien van de verduurzaming van het Innovatielab werk je samen met de 
vertegenwoordigers van organisaties en de programmamanager een aantal scenario’s uit. 
Deze scenario’s moeten getoetst worden en het meest kansrijke scenario moet in de loop 
van 2021 gerealiseerd worden. 
 
Welke competenties heb je? 
Wat we echt belangrijk vinden is dat je weet hoe innoveren werkt. Een formele opleiding op 
dat gebied is mooi meegenomen (we vragen HBO of WO denkniveau), ervaring over hoe 
innoveren in de praktijk werkt vinden we belangrijker. Je hebt affiniteit met de (ouderen)zorg 
maar hoeft daar nog geen ervaring in te hebben, een blik van buiten kans juist zeer relevant 
zijn.  
Je bent in staat om met allerlei verschillende soorten mensen te communiceren om ze in 
beweging te krijgen. Daarnaast ben je iemand die zelf op zoek gaat naar de mogelijkheden 
en daar de juiste mensen bij weet te betrekken. Voor het Innovatielab zoeken we een 
zelfstandig iemand, die zelfstartend en initiatiefrijk is. 
 
Kortom, durf jij het aan innovatie in de ouderenzorg naar een volgend niveau te tillen? Kun jij 
samen met de rest van het team zorgen dat innovatie een belangrijk onderwerp blijft en dat 
instellingen er echt mee aan de slag kunnen? Dan zoeken we jou! 
 
Qua arbeidsvoorwaarden gaat het om een full-time (36 uur) rol in FWG 70 CAO VVT. 

Wil jij aan de slag als innovatiemanager en lijkt het Conforte Innovatielab je wat? Stuur 
een mail naar Wilma@conforte.nl (06-15430772) met waarom je dit zou willen en 
kunnen. Dan nodigen wij je uit voor een kop koffie! 
 

 


