Waarom is het van belang om een knowledge broker
(KB-er) in uw organisatie te hebben?
Ten behoeve van kind, jongere en gezin
• Jongeren, volwassenen en families willen en verdienen de meest effectieve interventies voor hunzelf
en hun kinderen.
• In het huidige klimaat van verantwoording en kwaliteitsverbetering, weten we dat ‘gewoon meer
doen’ niet altijd tot verbetering leidt.
• Knowledge brokers zorgen voor een permanente ondersteuning van de professionals in uw
organisatie door hen te voorzien van de laatste kennis en hen te helpen de nodige veranderingen in de
praktijk toe te passen
Ter ondersteuning van innovatie en vooruitgang
• Het initiëren en onderhouden van een KB rol laat zien dat uw organisatie vooruit denkt en toont
leiderschap van uw organisatie in het leveren van hoge kwaliteit en evidence-based werken.
• Structurele aanstelling van een knowledge broker toont uw bereidheid om te investeren in de mensen
die in uw organisatie te werken
Om medewerkerstevredenheid te vergroten en medewerkers te behouden
• KB-ers bevorderen een stimulerende omgeving door het faciliteren van peer-to-peer leren.
• De interesse en het enthousiasme dat hierdoor binnen uw organisatie ontstaat kunnen zorgen voor
een stuwkracht aan positieve energie voor het realiseren van veranderingen en vooruitgang op de
werkvloer.
• Interdisciplinaire samenwerking wordt versterkt omdat kennis wordt gedeeld binnen teams en tussen
disciplines.
• De KB rol biedt professionals mogelijkheden voor persoonlijke groei en leiderschap.
Hoe kan uw organisatie zich blijven ontwikkelen?
Door deel te nemen CP-Net! Onderstaande aspecten die van belang zijn als u wilt dat uw centrum zich
voortdurend ontwikkelt, zijn dan gegarandeerd:
Bestendiging van een knowledge broker in uw organisatie.
Zelfs 2 uur per week aan knowledge brokering maakt een significant verschil!
Werk samen met andere organisaties
Door deel te nemen aan CP-Net werkt u samen met andere organisaties. Dit is efficiënt omdat niemand het
wiel opnieuw hoeft uit te vinden en men gebruik maakt van elkaars kennis, ervaring en ontwikkelde producten.
Werk samen met mensen met CP
Ook mensen met CP zijn vertegenwoordigd binnen CP-Net. Uw organisatie wil de beste zorg voor hen leveren.
Binnen CP-Net zijn mensen met CP dan ook vertegenwoordigd zodat zij hun ervaringskennis kunnen delen,
input kunnen leveren voor zorg en onderzoek en vragen kunnen stellen, waardoor onderzoekers en
zorgverleners hun werk kunnen laten aansluiten en verbeteren.
Werk samen met onderzoekers
Als deelnemer van CP-Net heeft u toegang tot belangrijke resultaten uit onderzoek en tot de eerste
onderzoeksvoorstellen, want ook onderzoekers maken deel uit van CP-Net
Wilt u meer weten?
Bekijk de website van CP-Net
Laat u inspireren door een artikel over de effecten van KB-ers in de CVA-zorg in Nederland
Bekijk ook de informatie op de website van CanChild:
-

KB study final report

-

“Keeping Current” on Knowledge Brokering

