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Het nieuwste E-zine over Radicale vernieuwing is weer
uit! De papieren versie valt een deze dagen op de mat bij
alle deelnemende zorginstelling en andere betrokkenen
bij de landelijke vernieuwingsbeweging. Samen met het
tijdschrift Zorg & Zeggenschap – platform voor waardevolle zorg door cliëntenparticipatie – van LOC
Zeggenschap in zorg (initiatiefnemer Radicale
vernieuwing). Dit keer in het katern, dat je hieronder
ook als e-zine door kunt bladeren, weer
actuele ontwikkelingen en verhalen uit de
vernieuwingsbeweging.

Voorziet in een behoefte
Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg voorziet in een
behoefte. Dat is aan alle kanten te merken. Er komen steeds
meer zorgorganisaties die actief meedoen. Er is veel energie
om elkaar te ontmoeten en te helpen. Ook wordt steeds zichtbaarder wat radicale vernieuwing in het leven
van mensen betekent. Op 14 mei hadden we samen met ‘Leven zoals je wilt’ een mooi congres met de
spannende naam ‘Van stroomstoring tot een paard bij u aan tafel’. In dit katern een impressie van de dag.
Verder een artikel over het verpleeghuis in Vorden, dat onderdeel uitmaakt van de dorpsgemeenschap.
Rond het thema vrijheid en veiligheid helpen diverse organisaties elkaar – een kort verslag. En de nieuwe
contactpersoon van de inspectie voor onze beweging stelt zich voor.

Doorbladeren of downloaden

https://www.radicalevernieuwing.nl/actueel/e-zine-zomer-2018/

Hieronder is het E-zine digitaal door te bladeren. En hier kun je het downloaden.
Eerdere edities van het E-zine kun je hier vinden.

Meer artikelen over de thema's met trefwoorden:
Thema's: Vrijheid en veiligheid voor levensgeluk cliënten, Samenwerken vanuit een gedeelde visie,
Knellende regels, Overige onderwerpen, Ambassadeurs, Ervaringen van bewoners, naasten en
medewerkers, Leven zoals je wilt
Trefwoorden: Ambassadeur, Behandelaars, Bestuurders, Bewoners, Buurtbewoners, Coördinatoren, Eigen
regie, IGJ, Inspectie, Leven zoals je wilt, Management, Medewerkers, Naasten, Projectleiders, Radicale
vernieuwing in Zorg en Zeggenschap, Regels, Sensire, Staf- en ondersteunende diensten, Van regels naar
relaties, Vrijwilligers, Winkeliers, Zorggroep Meander
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