11/07/18 Bijeenkomst opruimen belemmerende
regels
 11 juli 2018
 Utrecht
Op woensdag 11 juli 2018 organiseren we een
themabijeenkomst over ‘het opruimen van belemmerende
regels’. De bijeenkomst zal in Utrecht plaatsvinden, de locatie
wordt nog bekend gemaakt. De bijeenkomst wordt
georganiseerd door de beide initiatieven binnen de
beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg: ‘Leven zoals je wilt’ (initiatief van zorgkantoren Zilveren
Kruis en Zorg en Zekerheid) en ‘Van regels naar relaties’ (initiatief van LOC Zeggenschap in Zorg).
Aan deze bijeenkomst nemen in ieder geval deel:
Riethorst Stromenland
Viattence
Topaz
De Wever
Reigershoeve
King Arthur Groep
BrabantZorg
Sensire
Hilverzorg
Zorggroep Almere
De Waalboog
De Leyhoeve
Daarnaast zullen vertegenwoordigers van VWS en de Erasmus Universiteit aan deze bijeenkomst
deelnemen.

Achtergrond
https://www.radicalevernieuwing.nl/bijeenkomsten/11-juli-2018-bijeenkomst-opruimen-belemmerende-regels/

De beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg droomt van verpleeghuiszorg waarin mensen het
belangrijkst zijn, en niet de regels of protocollen. Het gaat om wat er speelt tussen de mensen die zorg
nodig hebben, hun naasten en de mensen die zorg verlenen. Wie zorg nodig heeft, moet binnen zijn eigen
mogelijkheden een waardig leven kunnen leiden, met zorg die daarbij past. Naasten die een bijdrage willen
leveren, mogen dat en worden daarvoor gewaardeerd. En iedereen die in de zorg werkt moet weer
verantwoordelijkheid durven nemen om zo de passie te kunnen ervaren die de reden is geweest om voor
dit werk te kiezen.
Met elkaar zoeken we de mogelijkheden om deze droom waar te maken. We kijken naar onszelf, ons eigen
denken en handelen. We kijken naar interne regels en afspraken en naar omstandigheden die van buiten
komen en de droom in de weg staan, zoals externe regels. Als regels of (denk)kaders in de weg staan,
bedenken we hoe het anders kan, zodat ze niet meer beperken maar juist ondersteunen.
Een aantal deelnemende zorgorganisaties zijn in de afgelopen periode aan de slag geweest en/of
ontwikkelen een aanpak om met belemmerende regels en afspraken aan de slag te gaan. Jarcine Spaander,
directeur van de King Arthur Groep, stelde de vraag om haar in contact te brengen met enkele van deze
verpleeghuizen. Een goede reden om een bijeenkomst over dit thema te gaan organiseren!

Wat gaan we doen?
Praktijkverhalen en voorbeelden uitwisselen. En hiermee kennis maken met verschillende aanpakken en
resultaten. Maar ook lessen: wat werkt wel en wat werkt niet?

Belangstelling om ook deel te nemen?
Neem contact op met Aukje Lausberg, secretaris Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg.

Meer artikelen over de thema's met trefwoorden:
Thema's: Knellende regels
Trefwoorden: Van regels naar relaties

https://www.radicalevernieuwing.nl/bijeenkomsten/11-juli-2018-bijeenkomst-opruimen-belemmerende-regels/

