
Programma Landelijk Congres
Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg
‘Van ICT-storing tot een paard aan tafel’

 12.00 -17.00 uur | ‘t Spant! (Bussum)

14 mei 2018

Bron: AD/anp/Piroschka van de Wouw

Blijf 
op de hoogte!

Radicalevernieuwing.nl/nieuwsbrief

Nieuwe 

nieuwsbrief



3 Programma

4 Overzicht   
 Workshops

5 Locatie    
 Workshops
 per ronde

8 Omschrijving   
 Workshops

17 Aantekeningen

Inhoud

2



11.30 uur  Ontvangst 

12.00 uur Start programma  
  met lunch aan ronde tafels
   Kennismaken en informeel ervaringen en 

inzichten uitwisselen.
   Met mensen uit andere organisaties en 

diverse functies en rollen.

12.35 uur  Naar grote zaal

12.45 uur   ‘Van ICT-storing tot een paard  
aan tafel’

   Unieke praktijkvoorbeelden  
o.l.v. dagvoorzitter Oscar Kocken.

13.20 uur  Naar de 1e ronde  
  Carrousel van workshops

13.30 uur  Start 1e ronde Carrousel

14.15 uur   Pauze  
en naar de 2e ronde  
Carrousel van workshops

14.30 uur  Start 2e ronde Carrousel

15.15 uur   Pauze  
en naar de 3e ronde  
Carrousel van workshops

15.30 uur  Start 3e ronde Carrousel

16.30 uur   Afsluiting: 
  Oscar Kocken in gesprek met 
  Kees Hulst, acteur (Hendrik Groen)
tot 17:30 uur

Programma 
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1.  Amstelring: Van eilanden naar 
eigenaarschap?

2.    Topaz: Is er een dokter in de zaal?  
Over de rol van behandelaren in de 
beweging ‘Van regels naar relaties’

3.    University Maastricht: Verpleeg(t)huis: 
eigen regie voor mensen met dementie 
en hun naasten in het verpleeghuis

4.    Bewoners aan het woord: In gesprek 
met cliënten, cliëntvertegenwoordigers 
en naasten

5.    IGJ i.o.: Dialoog met de inspectie 
over ontwikkelruimte binnen het 
kwaliteitskader

6.    De Leyhoeve: Het proces van Leydraden 
naar Kwaliteitmeetsysteem tot eigen 
Kwaliteitmanagementsysteem

7.    Philadelphia Zorg: Gespikkeld samen 
leven, met ouderen en mensen met een 
licht verstandelijke beperking

8.    Philadelphia Zorg: Van koffie uit een 
automaat naar koffie met beleving!

9.    Cicero Zorggroep: De WeNS-
medewerker, voor iedere cliënt anders

10.    Topaz: Dossier! over ervaringen met 
persoonsgerichte dossiers

11.    LOC zeggenschap in zorg: Verbeteren 
met ervaringen van iedereen

12.    Danaë: Dromen, durven: ja! … Doen: 
hoe?!

13.    De Reigershoeve: Wonen in een 
omgeving waarin je je thuis voelt

14.    King Arthur Groep: Meer maatwerk in 
dagbesteding: hoe ziet de dagbesteding 
van de toekomst eruit?

15.    Sensire: Zeggenschap bij bewoners en 
familie

16.    Vrijwaard: Cliëntenraad heeft het 
voortouw

Overzicht workshops 
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In de middag vindt een carrousel van 3 workshoprondes plaats. De eerste 
ronde is van 13.30 – 14.15 uur, de tweede ronde van 14.30-15.15 uur en de 
derde ronde van 15.30-16.15 uur. Na elke ronde is er pauze van 15 minuten. 
Hieronder kan je meer lezen over de 16 aangeboden workshops. 



nr. Workshop Locatie

1.  Amstelring: Van eilanden naar eigenaarschap? Boardroom

2.    Topaz: Is er een dokter in de zaal?  
Over de rol van behandelaren in de beweging ‘Van regels naar relaties’ Podium 3

3.    University Maastricht: Verpleeg(t)huis: eigen regie voor mensen  
met dementie en hun naasten in het verpleeghuis Podium 9

4.    Bewoners aan het woord: In gesprek met cliënten,  
cliëntvertegenwoordigers en naasten Podium van drinken

6.    De Leyhoeve: Het proces van Leydraden naar Kwaliteitmeetsysteem  
tot eigen Kwaliteitmanagementsysteem Podium 7

9.    Cicero Zorggroep: De WeNS-medewerker, voor iedere cliënt anders Podium 8

12.    Danaë: Dromen, durven: ja! … Doen: hoe?! Restaurant/foyer 3

13.    De Reigershoeve: Wonen in een omgeving waarin je je thuis voelt Podium 5

15.    Sensire: Zeggenschap bij bewoners en familie Podium 10

Ronde 1 
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Workshop ronde 1 van 13.30 - 14.15 uur 
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nr. Workshop Locatie

2.    Topaz: Is er een dokter in de zaal?  
Over de rol van behandelaren in de beweging ‘Van regels naar relaties’ Podium 3

3.    University Maastricht: Verpleeg(t)huis: eigen regie voor mensen  
met dementie en hun naasten in het verpleeghuis Podium 9

4.    Bewoners aan het woord: In gesprek met cliënten,  
cliëntvertegenwoordigers en naasten Podium van drinken

5.   IGJ i.o.: Dialoog met de inspectie over ontwikkelruimte  
binnen het kwaliteitskader Podium 6

7.   Philadelphia Zorg: Gespikkeld samen leven, met ouderen  
en mensen met een licht verstandelijke beperking Podium 7

8.   Philadelphia Zorg: Van koffie uit een automaat naar koffie met beleving!  Boardroom

10.   Topaz: Dossier! over ervaringen met persoonsgerichte dossiers Podium voor de kunst

11.   LOC zeggenschap in zorg: Verbeteren met ervaringen van iedereen Restaurant/ foyer 3

14.   King Arthur Groep: Meer maatwerk in dagbesteding:  
hoe ziet de dagbesteding van de toekomst eruit? Podium 5

15.   Sensire: Zeggenschap bij bewoners en familie  Podium 10

Ronde 2 

Workshop ronde 2 van 14.30 - 15.15 uur 
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nr. Workshop Locatie

3.    University Maastricht: Verpleeg(t)huis: eigen regie voor mensen  
met dementie en hun naasten in het verpleeghuis Podium 9

5.   IGJ i.o.: Dialoog met de inspectie over ontwikkelruimte  
binnen het kwaliteitskader Podium 6

6.   De Leyhoeve: Het proces van Leydraden naar Kwaliteitmeetsysteem tot eigen 
Kwaliteitmanagementsysteem Podium 7

8.   Philadelphia Zorg: Van koffie uit een automaat naar koffie met beleving!  Boardroom

9.   Cicero Zorggroep: De WeNSmedewerker, voor iedere cliënt anders Podium 8

10.   Topaz: Dossier! over ervaringen met persoonsgerichte dossiers Podium voor de kunst

11.   LOC zeggenschap in zorg: Verbeteren met ervaringen van iedereen Restaurant/ foyer 3

14.   King Arthur Groep: Meer maatwerk in dagbesteding:  
hoe ziet de dagbesteding van de toekomst eruit? Podium 5

16.   Vrijwaard: Cliëntenraad heeft het voortouw  Podium 10

Ronde 3 

Workshop ronde 3 van 15.30 - 16.15 uur 



Amstelring: 
Van eilanden naar eigenaarschap?
Ronde 1: Boardroom

In deze workshop staat het functioneren van de 
ondersteunende diensten centraal. In tijden van 
kanteling waarbij de regie steeds meer bij de cliënt 
en teams komt te liggen is de vraag: hoe sluiten de 
ondersteunende diensten hierbij actueel aan? 

In Amstelring wordt de omslag gemaakt van 
stafafdelingen naar integrale, procesgerichte 
ondersteuning. Een aanpassing in de structuur én de 
cultuur van de organisatie. Aan bod komen: 
Waar komen we vandaan? Waar zijn we naar op 
weg? Alles draait om eigenaarschap. Korte blokjes 
met steeds reflectie vanuit de zaal op de thema’s.

De workshop wordt gegeven door 
Ingrid Schoemakers, locatiemanager 
en Ingrid Windmeijer, transitiebegeleider.

Topaz: 
Is er een dokter in de zaal? Over de rol 
van behandelaren in de beweging ‘Van 
regels naar relaties’ Ronde 1 en 2: Podium 3

Wat vraagt de beweging ‘Van regels naar relaties’ van 
een behandelaar? En hoe werken behandelaren en 
zorgmedewerkers hierin samen?
Dit blijken vragen te zijn die verschillende 
organisaties bezighouden op dit moment. Speelt dit 
vraagstuk bij jouw organisatie? En wil je hier meer 
grip op krijgen?

De workshop is bedoeld voor alle behandelaren, 
zorgmedewerkers, leidinggevenden en 
ondersteunende medewerkers die tegen dit thema 
aan lopen en er mee aan de slag willen. 

Lukt het om met meerdere mensen uit je 
organisatie te komen, bijvoorbeeld een combinatie 
van behandelaren en zorgmedewerkers, 
dan is dat helemaal mooi.

Kom dan naar deze workshop, die wordt 
begeleid door Yvonne Martens, Specialist 
Ouderengeneeskunde bij Topaz en docent bij de 
opleiding voor specialisten ouderengeneeskunde 
aan het LUMC en Sieska Bervoets, ergotherapeute 
bij Topaz. 

1 2

Workshops 
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University Maastricht: 
Verpleeg(t)huis: eigen regie voor 
mensen met dementie en hun naasten 
in het verpleeghuis Ronde 1,2 en 3: Podium 9

Tijdens deze workshop worden de eerste resultaten 
van het ‘Verpleeg(t)huis’-project gepresenteerd. 
Dit onderzoeksproject wordt uitgevoerd binnen 
de Academische Werkplaats Ouderenzorg 
(AWO) Zuid-Limburg. De doelstelling van dit 
project is het bevorderen van eigen regie van 
verpleeghuisbewoners met dementie en hun 
naasten. Hierbij kunnen de bewoner en naaste(n) 
de eigen leefstijl zoveel mogelijk voortzetten binnen 
het verpleeghuis. In dit project willen we de rol 
en betrokkenheid van familie en andere naasten 
in de zorg vergroten, zodat zij een volwaardige en 
gelijkwaardige partner in de zorg worden. Linda 
en Hilde zullen resultaten van het onderzoek 
presenteren, met hierin centraal ervaringen van 
familie rondom eigen regie en samenwerking met 
zorgmedewerkers. Daarnaast delen ze graag de 
eerste ervaringen met één van de interventies die 
zijn uitgevoerd om de eigen regie van mensen met 
dementie en hun naasten te bevorderen. Vervolgens 
wisselen deelnemers aan deze workshop van 
gedachten over de ervaringen.

De workshop wordt gegeven door Linda Hoek en 
Hilde Verbeek.

Bewoners aan het woord; 
in gesprek met cliënten, 
cliëntvertegenwoordigers en naasten
Ronde 1 en 2: Podium voor drinken

Hoogeplaatste figuren staan al meer dan genoeg 
in de schijnwerpers, en daarom zal Oscar Kocken 
in een provisorische talkshow in gesprek gaan 
met enkele cliënten, cliëntvertegenwoordigers en 
naasten. Tijdens deze interviews zal hij de mooiste, 
persoonlijkste en bijzonderste verhalen boven tafel 
proberen te krijgen en bij elke gast op zoek gaan naar 
zijn of haar toekomst en geschiedenis, dromen en 
ambities, waarom hij of zij elke ochtend opnieuw het 
bed uit stapt.

Een goede reden om je bij deze bijeenkomst te 
laten vergezellen door een cliënt, een lid van de 
cliëntenraad of een familielid/vriend van een 
cliënt. De verhalen worden opgetekend en gefilmd 
(uiteraard na toestemming). Ook wie dit niet wil kan 
gerust aanschuiven, daar houden we graag rekening 
mee.

De live talkshow wordt gehost door Oscar Kocken, 
dagvoorzitter, theatermaker en interviewer.

3 4
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IGJ i.o.: 
Dialoog met de inspectie over
ontwikkelruimte binnen het
kwaliteitskader Ronde 2 en 3: Podium 6

Eerder spraken IGJ i.o. inspecteurs al met 
zorgverleners en zorgaanbieders over 
ontwikkelruimte in de verpleeghuiszorg. De 
bedoeling van deze workshop is om daar een vervolg 
aan te geven. Charlotte de Winter is coördinerend 
inspecteur Verpleging en Verzorging bij de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd i.o. Zij wil met jou 
onderzoeken in hoeverre het kwaliteitskader 
belemmerend is voor vernieuwingen in de zorg, of 
dat het juist ruimte biedt voor passende zorg voor 
iedere cliënt.

Zij zal je meenemen in de wijze waarop de inspectie 
nu toezicht houdt in de verpleeghuissector. 
Daarbij zal zij ingaan op het kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg en dit verbinden met de 
ontwikkelingen binnen zorgorganisaties. Er zullen 
mooie voorbeelden langskomen, maar ook dilemma’s 
en hardnekkige mythes: ‘dat zouden we wel willen, 
maar dat mag niet van de inspectie’. 

De workshop wordt gegeven door 
Charlotte de Winter, coördinerend inspecteur V&V 
bij IGJ i.o.

De Leyhoeve: 
Het proces van Leydraden naar
Kwaliteitmeetsysteem tot eigen
Kwaliteitmanagementsysteem 
Ronde 1 en 3: Podium 7

De Leyhoeve wil een lerende organisatie zijn en 
daarbij biedt het Kwaliteitskader veel ruimte. Het 
geeft de ruimte om te meten wat er echt nodig is om 
data uit het kwaliteitmeetsysteem om te zetten naar 
relevante werkprocessen die de zorg daadwerkelijk 
beter en veiliger maken. Maar hoe meten we wat er 
echt toe doet? Tijdens deze workshop wil 
De Leyhoeve met jullie het gesprek aangaan om te 
delen welke stappen zij hierin maken en hebben 
gemaakt. 

De Leyhoeve wil graag met jullie delen welke 
ervaringen en inzichten zij de afgelopen periode 
hebben opgedaan. Ook over de belangrijke vraag: 
hoe zorgen we dat wat we tegenkomen, ook 
daadwerkelijk leidt tot verbeteringen in de praktijk. 

De workshop wordt gegeven door 
Renske Jetten, projectleider en 
Laurens van Rij, bestuurder.

5 6
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Philadelphia Zorg: 
Gespikkeld samen leven met ouderen 
en mensen met een licht verstandelijke 
beperking Ronde 2: Podium 7

In de Geuzenhof, een combinatie van voormalig 
verzorgingshuis en seniorenwoningen, wonen 
sinds 2015 ook cliënten met een licht verstandelijke 
beperking. Philadelphia is de uitdaging aangegaan 
om niet alleen gezelligheid te bieden aan eigen 
bewoners, maar ook aan senioren in het complex én 
in de buurt. Het complex bestaat uit 2 delen met in 
totaal 94 woningen. Inmiddels wonen er 23 cliënten 
van Philadelphia . 

In de workshop wordt aandacht gegeven aan de 
bijdrage en de verdergaande concept-ontwikkeling 
van de verschillende betrokken partijen, waaronder 
Cordaan. Denk bijvoorbeeld aan het stadsdeel 
en de centrale stad en in het bijzonder de rol van 
Philadelphia en de Alliantie in dit proces. In deze 
workshop wordt ingegaan op wat er allemaal komt 
kijken bij een dergelijke ambitie, op welke wijze 
er invulling aan wordt gegeven in de praktijk van 
alledag en wat de meerwaarde is.

De workshop wordt gegeven door 
Afra Groen, projectleider.

Philadelphia Zorg: 
Van koffie uit een automaat
naar koffie met beleving!
Ronde 2 en 3: Boardroom

PhilaTalma is een uniek werk- en 
dagbestedingsproject dat in 2012 is voortgekomen 
uit de samenwerking tussen verpleeghuis Talma 
Hof, onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe 
Land (ZONL) en Stichting Philadelphia Zorg. 
Binnen de Talmahof verdwenen steeds meer 
algemene faciliteiten, zoals de horeca in de 
ontmoetingsruimte. Een aantal cliënten stroomden 
in met wat kleine taken. Cliënten waren enthousiast, 
maar lieten bovenal een verrassende ontwikkeling 
zien, Phila Talma bruist! Voor zowel de bewoners, 
de medewerkers als de cliënten werd hiermee 
een droom werkelijkheid! Inmiddels kan worden 
uitgebreid naar diverse V&V locaties in de omgeving. 

In deze praktijkgerichte workshop wordt besproken:
•  Wat de meerwaarde is om mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt werkzaamheden te 
laten doen in verpleeghuizen

•  Wat komt er allemaal bij kijken om een project 
als Phila Talma te bewerkstelligen?

De workshop wordt gegeven door 
Nella de Vries, coördinerend begeleider.

7 8
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Cicero Zorggroep: 
De WeNS-medewerker,
voor iedere cliënt anders 
Ronde 1 en 3: Podium 8

Binnen alle zorgcentra van Cicero Zorggroep wordt 
gewerkt met WeNS-medewerkers. Jongeren die in 
de avonduren Werken Na School. Door de inzet 
van deze medewerkers wordt bijgedragen aan een 
zinvolle invulling van de avond voor cliënten en 
worden cliënten geholpen in het onderhouden van 
relaties en sociale contacten. Daarnaast ontlast de 
inzet van de jongeren hoger gekwalificeerd personeel 
in de piekmomenten. Tijdens deze workshop word  
je meegenomen in de werving, selectie en wijze van 
werken van deze medewerkers.

De workshop wordt gegeven door 
Nicole Grond, HR business partner en 
Nina Schmeitz, WeNS-medewerker.

Topaz: 
Dossier! over ervaringen met 
persoonsgerichte dossiers
Ronde 2 en 3: Podium voor de kunst

Allemaal lopen we tegen hetzelfde aan als we het 
hebben over ‘dossiervorming’. We beleven het vaak 
als een administratieve rompslomp. Het is tijdrovend 
en niet altijd even werkbaar. Vanuit de beweging 
Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg heeft Topaz 
drie verschillende ervaringen qua dossiervorming 
(praktijkgericht, digitaal en vanuit Leyden Academy), 
die zij in deze workshop met jullie willen delen. 
Elke dossiervorming is geënt op ondersteunend en 
persoonsgericht werken.  

Koen Engbers (eCare), Stephanie Ivens (eCare), 
Hanne Bosch (Topaz), 
Marleen Polderman (Topaz) en 
Ilse Haasnoot – van der Boon (Topaz)

9 10
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LOC zeggenschap in zorg: 
Verbeteren met ervaringen 
van iedereen Ronde 2 en 3: Restaurant/foyer 3

Om zorg te organiseren vanuit de relatie bewoner, 
naaste en zorgverlener, is het belangrijk om te weten 
hoe iedereen de zorg ervaart en het graag zou willen. 
We hebben geleerd dat alleen standaard vragenlijsten 
en cijfers niet genoeg zijn. Het is intussen breed 
geaccepteerd dat ervaringsverhalen van bewoners, 
naasten en ook zorgverleners informatie opleveren 
die betekenisvoller zijn en handvatten bieden voor 
persoonsgerichte zorg.

Hoe kun je vanuit ervaringen van bewoners, naasten 
en zorgverleners komen tot het goed organiseren van 
zorg? In deze workshop willen we je laten ervaren 
hoe dit mogelijk is. 
In de vorm van een Serious Game, ontwikkeld door 
StoryConnect, gaan we aan de slag met (eerder 
verzamelde) ervaringen. Dit zijn vertelde verhalen 
over echte situaties uit het leven van bewoners, 
medewerkers en andere belangrijke betrokkenen 
(stakeholders).

Wat we gaan doen:
1.  We bouwen vanuit de ruwe ervaringen inzicht 

op in wat er speelt bij bewoners, familie, 
verzorgenden, vrijwilligers, managers, enzovoort.

2.  We ontdekken welke samenhang er is tussen 
zorgbeleving en werkbeleving.

We sluiten af met een doorkijk naar de volgende 
twee stappen waarin de waarde van deze verkregen 
inzichten en informatie wordt gebruikt door 
het team, cliëntenraad,  kwaliteitsadviseur, 
en management om kwaliteit te verbeteren, 
veranderingen te begeleiden en/of te verantwoorden.

Tijdens deze workshop stapt u in dit proces. We zijn 
heel benieuwd wat uw ervaring met deze werkwijze 
zal zijn en waar we, met uw ervaring uit de praktijk, 
op uit komen.

De workshop wordt gegeven door 
Joep Bartholomeus, coördinator LOC 
Caroline Bes, senior consultant StoryConnect en
Harold van Garderen, oprichter en mede eigenaar 
StoryConnect.

11
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Danaë: 
Dromen, durven: ja! … Doen: hoe?! 
Ronde 1: Restaurant/foyer 3 

Ja, je wilt radicale vernieuwing verpleeghuiszorg! 
Binnen jouw instelling delen jullie deze visie. De stap 
om het te durven heb je ook gezet. En nu het doen! 
Dat brengt een hele andere dynamiek met zich mee 
en de vraag ‘Hoe het te doen’ komt vaak boven met 
als vervolgvraag ‘waarom lukt het niet?’.
Het kernwoord in de oplossing is ‘gedrag’. Context 
bepaalt gedrag. 

We kennen de stip op de horizon, maar concretiseren 
niet welk gedrag daarbij hoort en hoe de omgeving 
vormgegeven dient te worden. Een mooie visie die 
breed gedragen wordt en goede intenties heeft, maar 
die alleen niet tot een succesvolle verandering leidt. 
Als de dagelijkse omgeving (en dus je automatismen) 
hetzelfde blijft, is de kans klein dat je iets zult 
veranderen. 
In deze workshop gaan we aan de hand van best 
practises aan de slag met de ‘Hoe en gedrag’.  

De workshop wordt gegeven door
 Jayani Masthoff, directeur.

De Reigershoeve: 
Wonen in een omgeving waarin
je je thuis voelt Ronde 1: Podium 5

Wanneer voel je je thuis? Mensen steken vaak veel 
energie in het creëren van een fijne woonomgeving. 
Jouw woonomgeving laat zien wie je bent, je zorgt 
voor dingen die je graag om je heen hebt; fijne 
muziek, mooie bloemen, die prachtige vakantiefoto. 
Als je verhuist naar een verpleeghuis, heb je meestal 
veel minder invloed op je woonomgeving. Een stukje 
van jezelf verdwijnt. In deze actieve workshop staat 
het belang van een prettige woon- en leefomgeving 
waarin mensen met dementie zich thuis voelen 
centraal. Wat is de invloed van de omgeving op 
mensen met dementie? En hoe zorg je (ook met 
weinig financiële middelen) dat bewoners zich meer 
thuis voelen? De Reigershoeve deelt haar ervaringen 
en helpt je op weg. In de workshop ga je actief aan de 
slag met ideeën om van jouw woonvoorziening een 
thuis te maken voor de bewoners. 

Neem een foto mee van een algemene ruimte 
waarmee jij aan het werk wilt.

De workshop wordt gegeven door
Dieneke Smit, bestuurder en 
Roos Zwart, woonzorgbegeleider.

12 13
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King Arthur Groep: 
Meer maatwerk in dagbesteding: hoe
ziet de dagbesteding van de toekomst
eruit? Ronde 2 en 3: Podium 5

In ons gewone volwassen leven bestaat er niet 
zoiets als dagbesteding. We hebben werk, hobby’s, 
vrienden, een club of vereniging, om ons nuttig te 
voelen en te ontspannen. Als we vervolgens ouder 
worden, is er ineens het fenomeen ‘dagbesteding’. 
Heel gek. Want ouderen willen vaak hun gewone 
leven voortzetten als ze steeds afhankelijker 
worden. Waarom blijven we dit dan niet gewoon 
hobby’s of clubs noemen? Of waarom spreken we 
niet over dagzorg, dagstructuur, op het moment dat 
dagbesteding wordt ingezet als onderdeel van de 
zorg voor bijvoorbeeld mensen met dementie? En 
hoe maak je dit maatwerk op individuele behoeften?
Deze workshop van King Arthur Groep gaat over: 
hoe ziet de dagbesteding van de toekomst eruit? En, 
als we hier de ideeën over op een rij hebben, hoe zou 
je hier dan in de komende jaren naar toe kunnen 
werken? 

De workshop wordt gegeven door 
Jarcine Spaander, partner bij King Arthur Groep.

Sensire: 
Zeggenschap bij bewoners en familie 
Ronde 1 en 2: Podium 10 

Twee jaar geleden is er op de Heikant besloten 
om de bewonersraden te gaan vervangen door 
familieraden: de contactpersonen van de bewoners 
die er wonen vormen de familieraad. Dit is vorm 
gegeven vanuit de visie dat het huis echt van de 
bewoner is, hierbij rekening houdend met de 
wettelijke kaders en het budget. Dat lijkt geen groot 
verschil, maar dit blijkt het in de uitvoering wel te 
zijn. Wat leg je bij bewoners en de familie neer? Wie 
neemt beslissingen? Hoe geef je dat vorm? 

Op een tweede locatie is een traject ingezet met 
familie en medewerkers en vrijwilligers samen. 
Gekeken wordt per locatie wat het beste past en 
wat wij van die verschillen kunnen leren. Er is geen 
blauwdruk, maar de gemene deler is het continue in 
gesprek zijn met elkaar en samen komen tot de beste 
oplossingen.

De workshop wordt gegeven door
Isabel Vervelde, teamverpleegkundige, 
Karin Klein Goldewijk, ambtelijk secretaris 
cliëntenraad en 
Daphne Mensink, projectleider.
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Vrijwaard: 
Cliëntenraad heeft het voortouw 
Ronde 3: Podium 10

De workshop is zo ingericht dat eerst inzicht wordt 
gegeven welk traject de cliëntenraad van Vrijwaard 
heeft afgelegd, voordat deelname aan deze beweging 
een feit was. Daarna zullen we je meenemen in de 
wijze waarop we de radicale vernieuwing vorm 
geven. Tot slot zal worden geschetst waar we nu met 
de implementatie van de radicale vernieuwing staan.

De workshop wordt gegeven door
Bernard Fritzsche, voorzitter cliëntenraad
Greet Kolhorn, lid cliëntenraad en 
Petra Alders, zorgmanager.
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Locatie
Spant!
Dr. A. Kuyperlaan 3 - 1402 SB BUSSUM

Spant! ligt in het hart van Nederland, midden in het 
Gooi. De locatie is makkelijk bereikbaar met de auto, 
en ligt vlakbij de uitvalswegen naar de A1 en A27.

Rondom Spant! is ruimschoots gratis 
parkeergelegenheid aanwezig, en er is plek
genoeg om fietsen te plaatsen. Daarnaast is Spant! 
goed bereikbaar met de trein.
We zetten in de ochtend een pendelbusje in voor het 
vervoer van het NS-station naar Spant!

  www.radicalevernieuwing.nl

#radicalevernieuwing  @radicaalnieuw  @radicalevernieuwing  #levenzoalsjewilt  @waardigheidentrots  

Bron: AD/anp/Piroschka van de Wouw

Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg is een 
beweging, die voortkomt uit twee initiatieven:

-  LOC Zeggenschap in zorg  
‘Van regels naar relaties’

-  Zorgkantoren Zorg en Zekerheid en  
Zilveren Kruis ‘Leven zoals je wilt’

Het ministerie van VWS werkt met deze 
initiatieven samen en biedt ondersteuning.


