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Op 24 juni 2021 is een nieuw actieteam gestart: Samen
Zeggenschap. In september 2021 volgde een tweede (online)
bijeenkomst en eind november 2021 de derde (online) ontmoeting van het actieteam. Op 20 januari 2022
wordt op verzoek van de deelnemers van het actieteam een besloten webinar Driehoekskunde
georganiseerd.

Initiatief en doel
Wij zijn Ingrid Schoemaker en Corine Jansen van Amstelring en wij nemen graag initiatief tot dit actieteam.
Vanuit de visie ‘Samen Zeggenschap’ willen we met elkaar op een vernieuwende wijze invulling geven aan
datgene waar in de ouderenzorg al jaren over wordt gesproken, namelijk echte zeggenschap en participatie
van cliënten en naasten. Het is een ambitie die past bij de maatschappelijke ontwikkelingen en de nieuwe
wetgeving (WMCZ2018).

Verschillen verkennen en ervaringen delen
Hoe zorgen we dat mensen deel kunnen blijven uitmaken van de samenleving en ook voor anderen van
waarde kunnen zijn? Hoe kunnen we nu op een echt merkbare manier invloed en zeggenschap vormgeven
op individueel niveau, om betekenisvolle zorg te kunnen bieden? In een aantal organisaties zal hiervoor al
een vorm zijn gevonden, andere organisaties zijn hiernaar op zoek. In dit actieteam willen we verschillende
vormen van samenzeggenschap verkennen, ervaringen en inzichten delen en elkaar en anderen hiermee
inspireren.

De Driehoek
Volgens ons kun je kwaliteit en regie alleen laten ontstaan door de bewoner, naaste en medewerker daar
samen invloed aan te laten geven. Werken en samen leven vanuit De Driehoek (bewoner, naaste(n),
medewerker(s)). Waarbij we gebruik kunnen maken van ieders rol, positie, talent en inzet. Het is het huis
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van de bewoners: medewerkers komen daar werken en we eerbiedigen de relatie tussen de bewoner en
familie.

Meedoen?
Deze bijeenkomst is voor deelnemers van het actieteam of op uitnodiging. Heb je interesse, wil je
deelnemer worden of heb je andere vragen? Neem contact op met radicalevernieuwing@loc.nl

Meer weten
Lees ook dit artikel over hoe Amstelring werkt aan Samen Zeggenschap.

Meer artikelen over de thema's met trefwoorden:
Thema's: Beweging verbreden en verdiepen, Samenwerken vanuit een gedeelde visie, Ervaringen van
bewoners, naasten en medewerkers
Trefwoorden: Amstelring De Rietvinck, Bewoners, Eigen regie, Naasten
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