
Innovatie Opdracht MOVES |Positionering in de wijk

 
Heb jij je wel eens af gevraagd welke keuzes een eerstelijns beweegzorgpraktijk kan maken in de 

bedrijfsvoering? Hoe wil een praktijk bekend staan? Welke patiënten of cliënten wil hij trekken naar 

de praktijk? Kortom: heb jij interesse in hoe je een beweegzorgpraktijk kan profileren in een wijk? Dan 

is een innovatieopdracht bij een MOVES praktijk mogelijk wat voor jou!  

MOVES staat voor Marketing, Ondernemerschap, VErniewing en Samenwerking in de beweegzorg. 

Het is een project dat wordt uitgevoerd door het lectoraat ‘Innovatie van Beweegzorg’ en het 

lectoraat ‘Marketing & Customer experience’ en heeft als doel om eerstelijnspraktijken te inspireren 

en helpen bij het maken van een positioneringskeuze om zich sterker in de wijk te profileren. Bij deze 

profilering hoort ook innovatie: een nieuwe manier om je profilering te ondersteunen en de juiste 

doelgroep aan te spreken. Verschillende praktijken hebben zich bij MOVES aangesloten (zie ook 

www.moves.hu.nl). 

 

Voorbeeld: OOFI is een fysiotherapiepraktijk die met MOVES samen naar haar positionering heeft gekeken. Op 

basis van de zorgvraag, de ontwikkelingen en de eigen capaciteiten, richt OOFI zich op de doelgroep twintigers 

en dertigers met vroege en late restverschijnselen van kanker of met oedeem. De belofte waarmee OOFI zich 

naar buiten profileert is: Leven vanuit authenticiteit en zelfvertrouwen. Bij OOFI fysiotherapie krijg je een 

complete behandeling bij oncologie of lymfeoedeem, zodat “je je leven kan leiden in plaats van lijden, en je 

jouw leven weer beheerst”. Veel ontwikkelingen bij OOFI, zoals de behandelingsaanpak en de 

praktijkinrichting, hebben plaatsgevonden om deze belofte te ondersteunen.  Samen met bachelor 

fysiotherapiestudent Fleur heeft OOFI een volgende innovatie ontwikkeld: een zelfhulp-tool voor patiënten 

met borstkanker. Fleur heeft dit begeleid en volbracht vanuit de opdracht voor IP Innovatie. 

 

Met dit project kan jij een praktijk helpen om zich te positioneren binnen de veranderende zorg in 

het domein van de wijk en zo op een relevante en haalbare manier bij te dragen aan de zorg in de 

wijk.  

Als student selecteer jij een praktijk die net een (her)positioneringskeuze aan het maken is. Je 

verdiept je in deze keuze en in de markt (meestal: wijk). Hierna ga jij als student op zoek naar 

innovaties die passend zijn om bij deze positionering waar te maken. Hierbij volg jij het design 

thinking proces vanaf de ideegeneratiefase tot de testfase, en betrek je het Business Model Canvas 

om een business case te maken. 

 

Praktijk De Neckar-Ondiep Utrecht: (ambitie) profileert zich naar de huisartsen in de wijk als 

‘Startpunt voor bewegen’;  een regisseursfunctie in deze wijk, met inwoners met een lagere 



sociaal-economische status, voor patiënten met mobiliteitsproblemen; zodat de 

huisarts(assistente) bij beweegproblemen sneller / eerst de fysiotherapeut aanbeveelt. 

Welke innovatie ondersteunt deze positionering en maakt de ambitie waar? Wat hebben de 

wijkbewoners er aan? 

 

Fysiohuis Bunschoten: profileert zich als huiskamer van het dorp, waar je thuis bent voor 

gezond bewegen. De inwoners van Bunschoten Spakenburg hebben een mentaliteit van hard 

werken en weten wat ze willen. Ze hebben behoefte aan duidelijkheid, eerlijkheid en willen 

zo snel mogelijk hulp bij de oplossing van hun hulpvraag. Daarnaast moet de sfeer open, 

huiselijk en sociaal zijn wat past binnen het dorp. Fysiohuis wil op zijn beurt het dorp in 

beweging krijgen, in goede samenwerking met de gemeente. Waar zie jij kansen voor 

producten/diensten voor deze markt?  

 

Begeleiding: Vanuit de praktijk én coaching vanuit het lectoraat . Bij interesse van meerdere 

studenten zal er een interactieve kick-off gehouden worden  

Mocht je interesse hebben in deze opdracht, neem dan contact op met Di-Janne Barten (di-

janne.barten@hu.nl).  

Bijlage: Voorbeelden van Positioneringsmogelijkheden: 

 


