Vliegwielen
op gang!

Een knap staaltje werk van
allerlei betrokkenen in de
beweging Radicale vernieuwing
verpleeghuiszorg. Stap voor stap
zien we dat mensen met elkaar
leren om alles te richten op wat
voor bewoners en naasten van
waarde is. Wat is er nu nodig om
de op gang gebrachte vliegwielen
door te laten draaien? En zo de
verpleeghuiszorg echt elke dag en
in alle situaties een persoonlijker,
vrijer, normaler, attenter en
liefdevoller gezicht te kunnen
geven?
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Praktijkvoorbeelden
Radicaal vernieuwen
Foto’s op Facebook (Klik!)

	Rondom die vraag deelden 240 mensen
uit organisaties betrokken bij de
beweging Radicale vernieuwing op
13 mei 2019 in Spant! in Bussum
inspirerende praktijkvoorbeelden én
dilemma’s: zie ook verderop.
	Steeds vaker stellen medewerkers en
bestuurders zich openlijk de vraag:
levert alles wat ik doe ook een bijdrage
aan de wensen en behoeften van
bewoners, naasten en medewerkers?
En hoe kan ik volgende stappen zetten
om dit te realiseren? Ook als dat heel
lastig is, een verschil maken? Dit is
waar het allemaal begint. En dit is wat
de verpleeghuiszorg verdiept.
	Er is inmiddels breder het besef dat
je ‘hoe het altijd ging’, afspraken,
verhoudingen, regels en systemen echt
om kan gooien. Nu zoeken mensen
elkaar meer op om ook echt samen
het verschil te maken; in de dagelijkse
organisatie mogelijk te maken wat
voor bewoners, naasten en collega’s
belangrijk is. Ook als het niet vanzelf
gaat in of tussen teams en afdelingen.

Gedicht

	Binnen de beweging is een dynamiek
op gang gekomen waarin betrokkenen
bij de verpleeghuiszorg op alle niveaus
elkaar doorgaand opzoeken. De afstand
tussen organisaties wordt kleiner.
Verbinden en vernieuwen wordt
makkelijker en leuker.
Nu doorzetten!

Voorbeelden
volgende stappen

Klik ze aan voor meer informatie!

Mensen in hele
organisatie betrekken

Ook bestuurlijk
leiderschap op de schop

Vernieuwing verbreden

Elkaar versterkende
behandeldiensten en
zorgteams

Methode Beelden
van Kwaliteit

Meer welzijn

Methodiek
Betekenisvolle rollen

Van aangestuurde naar
samenverantwoordelijke
teams voor welzijn

En verder…

Tips schrapsessie regeldruk

Presentaties IGJ, Surplus,
Waarde-vol onderwijs,
Communicatie
Nog veel meer voorbeelden!

Download deze publicatie op:
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