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DENKEN OM TE DOEN;
SAMEN MEER GEZONDE JAREN
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De Aletta Jacobs School of Public Health -een gezamenlijk initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen en het
UMCG – is de trotse vaandeldrager van healthy ageing in Noord-Nederland. Geworteld in fundamenteel onderzoek draagt ze haar kennis en expertise actief over door middel van onderwijs, advies en integrale samenwerkingen. Ongehinderd door dagelijkse debatten kan iedereen in Noord-Nederland die dat wil, bijdragen aan
een gezondere wereld, samen met Aletta. Aletta operereert zowel lokaal als regionaal, maar het genereren van
wereldwijde impact is haar ultieme ambitie. Aletta’s eerste grote winst? Het feit dat álle 14 faculteiten van de
RUG onder haar naam samenwerken aan een heel mooie droom van meer gezonde jaren!

“Hoe kunnen we beginnen met ‘doen’? Hoe kunnen we
mensen enthousiasmeren voor de AJSPH en hen een
wenkend perspectief bieden, zodat we vanuit klein heel
snel heel groot gaan denken en worden?”
>> Niet helemaal letterlijk, maar dit is de strekking van Aletta Jacobs School of Public Health vraagstelling aan DBZ

VAN VRAGEN ANTWOORDEN MAKEN:
De DBZ methodiek in het kort

LUISTEREN

CREËREN

OPLEVEREN

Brainstormen
Concretiseren

Analyseren

Visualiseren

ABSTRACT
CONCREET

Verzamelen
Toetsen

TIJD

Aanpassen
Onderzoeken
Implementeren
Continu verbeteren

Observeren

Ontwerpen doe je voor mensen. Human Centered Design vormt daarom de basis voor de DBZ methodiek. We doorlopen -samen met een
dwarsdoorsnede van de organisatie- onderstaande onderdelen aan hand van de 3 HCD fases: Luisteren, Creeëren en Opleveren.
De mindset? Dat is er een van constant verbeteren.

DE VIJF ONDERDELEN VAN ONZE WERKWIJZE
Staat er een groen vinkje in het witte cirkeltje? Dan hebben we dit onderdeel ook voor AJSPH doorlopen.

√

01 IDENTITEIT
>> alles begint bij wie je bent

√

04 JE PLAN NAAR BUITEN
>> de hele wereld mag het weten

√

02 STRATEGIE
>> een duidelijke weg van hier naar daar

√

05 MIDDELEN
>> het tastbare bewijs

√

03 VISUELE IDENTITEIT
>> de kern van wie je bent in beeld

IDENTITEIT? HET BEGINT ALLEMAAL BIJ WIE ALETTA WAS!

Aletta Jacobs School of Public Health

Dit is Aletta
Denken om te doen;
Samen meer gezonde jaren.

Aletta’s checklist

In vijf stappen naar impact volgens Aletta
Aletta’s Thema’s en Methoden
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Dit is hoe we ons focussen. Met onze thema’s en methoden in gedachten streven we voort
durend naar het realiseren van onze droom: meer gezonde jaren. Dat staat ervoor garant
dat de combinatie van individuele talenten bijdraagt aan het genereren van een groeiende,
positieve impact.

Thought
for action Together
for more
healthy
years!

Met
hod 3:
is
Data & Analys

Aletta’s Waarden & Droom

Aletta’s Strategische keuzes

Dit is hoe we handelen. Onze waarden en onze droom leiden
ons van vandaag naar een gezonder morgen. Onze waarden zijn

Zo gaan we op weg naar het genereren van de gewenste impact.
Met het hanteren van een bewezen methode die ons in drie
stappen brengt van waar we nu zijn naar waar we willen zijn.

als ons DNA en ze zijn leidend is alles wat we doen en niet doen.
Onze droom beschrijft waarvoor je ons midden in de nacht wak
ker kunt maken en hoe we ernaar streven om anderen te laten

Vertellen

meeprofiteren.

Ieder z’n gave

Een bevlogen
beweging

Denken
om te doen Samen
voor meer
gezonde
jaren!

Een
blijvend
verschil

Verbinden

Oprecht
gezond

Verdiepen

Aletta’s Doelgroepen
Voor wie doen we het allemaal? Voor onze partners en de onder
zoekers, zodat ze efficiënt hun krachten, kennis en kunde kunnen
bundelen. Samen bereiken we meer dan individueel en los van
elkaar. Maar uiteindelijk gaat het om meer gezonde jaren voor de
burgers.

Bijzonder flexibel

Burger

Aletta’s Vraag voor jezelf

Onderzoeker

Heb je alles gedaan wat je wilde doen? Heb je alles onder
controle? Of weet je het gewoon even niet meer en heb je een
beetje richting nodig om de juiste gezonde keuze te kunnen
maken? Stel jezelf dan deze vraag:

“Wat zou Aletta doen?”
Partner

Aletta’s landschap

Dit is de wereld waarin we samenwerken naar meer gezonde jaren

Weten

Beseffen

Bedrijfsleven

Doen

Onderwijs
Welzijn

Onderzoek

Zorg

Overheden

Denken om te doen: Samen meer gezonde jaren!
Fundamenteel onderzoek

Impact voor mensen zoals jij en ik
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Vertrouwen door Validatie

Versnelling door Verbinding
Concreter.

Abstracter

Aletta’s antwoorden

Uw vragen
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Aletta
Maps

Aletta
Database

Aletta
Validation

Aletta
Consulting Room

Geef mij inzicht
waar ik sta

Help me te vinden
wie/wat ik zoek

Help me aan te tonen
wat werkt en rendabel is

Help me effectiever en
impactvoller te worden

Aletta anno 2018

De openingsvideo van het oprichtingsevent

Aletta’s Research MeetUps
Vertrouwen door validatie? Dat begint bij een integrale wetenschappelijke aanpak door de onderzoekers
van Aletta. Inspireren, uitwisselen en versnellen gebeurt onder andere tijdens periodieke Research
MeetUps. Een impressie:

Ontdek Aletta op haar eigen site
Alles waar Aletta zich mee bezighoudt wordt gedeeld op rug.nl.aletta.
Bekijk ook de ‘Visions of Aletta’ eens

Bekijk Aletta hier online

Deze case delen? Leuk. Laat je ons even weten met wie?
hallo@dbz.frl / 0512 34 09 10

