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Wiki in Westfriesland
RPA : Het grootste werkfestival 2021



Sinds 2006 zelfstandig aanjager, verbinder & buitenboordmotor. haar motto is “

Titel trainingVoorstellen

Sinds 2006 zelfstandig aanjager, verbinder & 
buitenboordmotor. 

Andijkse van geboorte en haar motto is “met je 
kop in de wolken én je poten in de klei”. 

In de projecten en programma’s waar ik aan werk 
gaan dromen & doen dan ook altijd hand in hand. 
Kan niet bestaat niet, hoe wel is de vraag.

Jarenlang actief in de ontwikkeling en groei van 
mensen. 

Als trainer, coach en manager in het brede 
werkveld van opleiden. 

Snel, scherp, ondernemend en soms (te) kort 
door de bocht; ‘A different kind of sailer on a 
different kind of sea’ (Waylon)

Ciska Pouw
Onderwijs makelaar

Michiel de Goede
ZWOpleidingen
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De term Wiki is afgeleid van het Hawaïaanse  woord, 
dat 'snel, vlug, beweeglijk' betekent.

In principe kan een wiki zich plooien naar alle
mogelijke wensen van gebruikers. 

Het systeem is opgezet voor samenwerking met anderen.
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Ontstaan TalentAcademy
Westfriesland

• Samenwerking Inholland, Omring & WilgaerdenLeekerweideGroep
• Gestart juni 2019 vanuit de zorg 
• Aanleiding: vergrijzing & ontgroening in de regio

• Hoog MBO percentage
• Laag HBO/WO percentage

• Doel: het bieden van perspectief aan regionaal talent. 
• Zowel ‘talent in huis’ als ‘talent in de schoolbanken’. 
• Hbo in de regio om deze talenten ontwikkelperspectief te bieden. 

• In overleg met bedrijfsleven (WBG) en gemeenten
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Initiatieven TalentAcademy
Westfriesland

• Post-hbo opleiding (in WF!) “Innoveren in Zorg & Welzijn met 
Technologie”. 

• Westfriese hbo-Verpleegkunde flexibel

• Twee Hbo(+) onderzoeksprogramma’s;
• Thuisrevalidatie van ouderen met behulp van o.a. E-health

(Omring)
• Tegengaan van ondervoeding onder (thuiswonende) ouderen 

(WilgaerdenLeekerweideGroep) 
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Tips vanuit TalentAcademy
Westfriesland

• Kijk overstijgend, houd je interne krachtenveld buiten je project
• Maak oprechte verbinding met je samenwerkingspartners (gunning)
• Heb vertrouwen in elkaar en pak geregeld zelf de handschoen op
• Werk met het ‘Ik ben akkoord tenzij principe….’
• Houd balans tussen Denken, Willen, Voelen en Doen
• Twee sporen beleid (korte termijn versus langere termijn)
• Eigen belang verbinden aan groter gedeeld belang: Durf te delen (Wiki 

gedachte)
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Audience Participation

• Wat zijn jouw uitdagingen rondom talent? 
• Waarin werk je samen met andere partijen ?
• Wat zijn je ervaringen?
• Welke do’s & dont’s heb jij te delen?
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