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In deze nieuwsbrief: 

• Intro 

• Diagnosetool Keep Moving 

• Adviespakketjes 

• Even voorstellen: master studenten voor MoveOn 

• Visiedag Fysiohuis Bunschoten 

• Waar kun je ons live ontmoeten 

 

 

 
  

 

Intro 
 

 

 

Wat hebben de therapeuten in het consortium veel werk verzet! Inmiddels weten 
we uit ons onderzoek welke belemmerende factoren er zijn bij het succesvol 
implementeren van een positioneringsstrategie. Dankzij de Keep Moving 
diagnosetool weet de praktijkhouder dat ook van de eigen organisatie. De 
vervolgstap is om concrete acties in te zetten, al naar gelang de diagnose. Wat 
moet de fysiotherapeut nu gaan doen? We zitten volop in de ontwikkeling van 
‘implementatiestrategieën’ in de vorm van leerpakketten. Lees meer over deze 
zogenaamde pakketten en hoe fysio- en oefentherapeuten deze doorlopen en 
evalueren.   

 
  

 

 

 

 

Diagnosetool KeepMoving 
 

 

 

De online tool KeepMoving is in ontwikkeling voor gebruik door iedere 
zorgondernemer. Nog even geduld! Met deze tool kunnen praktijkhouders en 
medewerkers van de fysio-/oefentherapiepraktijk inzicht krijgen in de capaciteit 
van de organisatie om het organisatiemerk op te bouwen en te beheren. 



Daarvoor zijn onder andere een goede dosis motivatie nodig onder de 
medewerkers, een stukje marketingkennis en -kunde en planningsvaardigheden. 
Wil je meedoen met het testen van de tool? (en ondertussen je eigen diagnose 
stellen) Laat dan HIER je gegevens achter, als je dat nog niet eerder gedaan 
hebt.  
De uiteindelijke tool bevat 21 vragen. De diagnose aan het einde laat zien waar 
eventuele zwakke plekken zich bevinden. Een aanrader voor elke organisatie die 
serieus bezig is met haar merk en profilering naar cliënten en stakeholders! Ook 
toepasbaar voor zorgorganisaties buiten de fysio- en oefentherapie. 
De vorm en de inhoud van het diagnose-instrument zijn tot stand gekomen door 
(literatuur)onderzoek, expertgesprekken, gesprekken met fysio-/oefentherapeuten 
en gebruikerstests in de praktijk (design thinking). 
  

 

Adviespakketjes op basis van de diagnose 

implementatiecapaciteit 
 

 

 

Zijn er verbeterpunten in de organisatie naar aanleiding van de diagnosetool? 
MoveOn wil praktische adviezen geven, om de implementatie zo goed mogelijk 
vorm te kunnen geven en uit te voeren. 
De eerste praktijken zijn bezig met een door ons ontwikkeld adviespakket. Het 
pakket heet ‘Implementatieplan’ en gaat in op het (kunnen) maken van een 
jaarplan voor merk- en marketingactiviteiten, tijd en budget vrijmaken en 
monitoren van de resultaten. Elke drie weken reflecteren we samen op het 
adviespakket en de voortgang. 
De volgende adviespakketten worden binnenkort getest: 

• Leiderschap 

• Relatie met stakeholders 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSemXoa7gOAH5Q-YZp0gMwjsO6Cul3idS5U_vYStuETiEznhrQ%2Fviewform&data=04%7C01%7Channelies.ravensloot%40hu.nl%7C74f53d838f464f187d8108da1628002d%7C989329099a5a4d18ace47236b5b5e11d%7C0%7C0%7C637846658303020407%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=rTWKWNOThDzftcl9%2Fk0LsOdpxWcLqINIlIZ9tc7kxBA%3D&reserved=0


• Marketingcommunicatie 

Vind je het leuk om hier een preview van te krijgen én ons live te ontmoeten? 
Kom dan naar één van de bijeenkomsten die genoemd zijn aan het einde van de 
nieuwsbrief. 

 

 

 
  

 

 

 

 

Even voorstellen: Masterstudenten voor Move-

On 
 

 

 

Mijn naam is Kevin Mertens en momenteel studeer ik af voor de Master in de 
Fysiotherapie: Orthopedisch Manuele Therapie (OMT) te Utrecht. Het onderwerp 
van mijn thesis is inzicht krijgen in welke aanpassingen nodig zijn aan de 
implementatiestrategie ‘inzicht in de stakeholders’ en ‘relatie met de 
stakeholders’. De fysiotherapiepraktijk zich moet blijven ontwikkelen. Naast de 
vakinhoudelijke ontwikkeling, is het innemen van een sterke marktpositie van 
essentieel belang voor de praktijk. Gezien mijn persoonlijke interesse in de 
(samenwerking met) stakeholders, heb ik gekozen om deze 
implementatiestrategie nader te evalueren.  

 

 

 

  

 

 
  

 

 

 



 

Visiedag Fysiohuis Bunschoten 
 

 

 

Op 11 maart mocht MoveOn komen spreken op de visiedag van een van de 
consortiumpartners: Fysiohuis Bunschoten. De medewerkers hebben hun 
gedachten laten gaan over de waarde van ‘hun’ merk en hoe die waarde in de 
praktijk over te brengen op elkaar en op de cliënten. Dat kan op een sensorische 
wijze: met kleuren, geuren en muziek bijvoorbeeld. Fysiohuis Bunschoten wil 
daarmee zijn belofte waarmaken: waar je je thuisvoelt voor gezond bewegen. 

 

 

 

  

 

 
  

 



Wil je ons live ontmoeten? 

Het afgelopen jaar zijn we online bij verschillende bijeenkomsten geweest, onder 
andere van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de 
Psychosomatiek, de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck en 
Medisch Ondernemen. Maar nu congressen weer in fysieke vorm door kunnen 
gaan, zijn we verheugd om aan te kunnen kondigen dat jullie ons de komende 
maanden kunnen ontmoeten op de onderstaande momenten: 
  
Woensdag 13 april 
Op woensdag 13 april organiseert MoveOn een open ochtend, van 9 uur tot half 
11 is iedereen welkom. Daarna  zal er een focusgroep zijn die alleen bijgewoond 
zal worden door praktijken die meedoen aan het lopende onderzoek.  
Tijdens de open ochtend zullen we ingaan op wat MoveOn het afgelopen jaar 
bereikt heeft. Daarnaast zullen we specifiek ingaan op wat stakeholders kunnen 
doen voor je bedrijf. Ben je geïnteresseerd? Schrijf je dan via moves@hu.nl en 
kom op woensdag 13 april in de ochtend naar de Hogeschool Utrecht op de 
Uithof in Utrecht.  

Zaterdag 21 meiT 
Tijdens de Dag van de Fysiotherapeut zullen Di-Janne, Eveline en Joost een 
workshop geven over merkpositionering en samenwerken met stakeholders in de 
wijk. In deze workshop leer je hoe je merkpositionering zich verhoudt tot het 
verbeteren van de samenwerking met stakeholders in de wijk, en ga je aan de 
slag met het analyseren en identificeren van interessante stakeholders voor jouw 
praktijk. Daarnaast presenteert Joost een poster met de titel ‘Implementeren van 
jouw ‘merk’ in de wijk; inzicht in factoren die van invloed zijn’.  
  
Vrijdag 13 mei 
Tijdens het Fysiocongres ‘Back to the Future’ op 13 mei in Groningen zal Leenke 
een posterpresentatie geven. Dit jubileumcongres wordt georganiseerd door de 
FSV Fysiek: de studievereniging van de opleiding fysiotherapie aan de 
Hanzehogeschool Groningen.  
Wil je hier meer over weten? Mail dan naar moves@hu.nl 
  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

Afmelden? Stuur een mail naar hannelies.ravensloot@hu.nl 
 

  

 
 

Meer weten over ons project?  

mailto:moves@hu.nl
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffysiekcongres.nl%2F&data=04%7C01%7Channelies.ravensloot%40hu.nl%7C74f53d838f464f187d8108da1628002d%7C989329099a5a4d18ace47236b5b5e11d%7C0%7C0%7C637846658303020407%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8LshtlMaLFY575SeZ9lGgD6xbqXGlh9MpFOEWEDv1Ss%3D&reserved=0
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