
Uitnodiging : 5 juni 2018

Wij willen Buurt Maken!
Het gewone leven voortzetten in ongewone omstandigheden.



Als actieve deelnemer in de beweging Radicale vernieuwing 
verpleeghuiszorg, gaat Sensire in locatie Lindenhof nu ruim 1,5 jaar nieuwe 
verbindingen aan met cliënten, familie en het dorp.

Op dinsdag 5 juni a.s. delen wij graag onze ervaringen, onze kennis en laten 
we graag zien wat we al hebben bereikt en waar we trots op zijn!

Op deze bijzondere dag gaan we, in 4 groepen, o.a. 
ervaren hoe bewoners van de Lindenhof het gewone 
leven in Vorden voortzetten. 

We starten deze dag gezamenlijk in de plaatselijke 
‘Herberg’. Daarna zal elke groep naar een anderen 
locatie gaan voor de 1ste inspiratiesessie.

Op de terugreis naar de Herberg doe je boodschappen 
voor je lunch. Tijdens de middag zullen we, de zelf 
geshopte lunch,  nuttigen tijdens de ‘speedlunch’. 
Na de lunch vervolgen we het programma met drie 
inspiratiesessies.

We sluiten de dag weer gezamenlijk af in de Herberg 
met een unieke kijk op deze bijzondere dag in 
ongewone omstandigheden.

Voor wie?
Voor cliënten, naasten, vrijwilligers, medewerkers, 
behandelaars, ondersteunende- en stafmedewerkers, 
leidinggevenden, bestuurders en toezichthouders van 
Sensire en van de andere deelnemende organisaties in 
de beweging.
Vertegenwoordigers van onze regionale en landelijke 
stakeholders, zoals VWS, Zorgkantoor, Gemeenten, 
onderwijsorganisaties, e.d. zijn ook van harte 
welkom!

De 4 inspiratiesessies
✔   Verbinding met het dorp Vorden. Ervaar het 

bewust meedoen met ons dorp!
✔   Overgang van Thuis naar verpleeghuis. Hoe doe je 

dat! Durf te vragen. In deze sessie delen wij graag 
onze kennis met elkaar.

✔   Open huis; kan het slot eraf ! Tegen welke 
dilemma’s loop je aan. We gaan leren van 
voorbeelden die hier al ervaring mee hebben.

✔   Zeggenschap: een unieke kans voor familie? 
Sensire deelt haar succes & leermomenten.



10.00 uur  Ontvangst met koffie, thee en iets lekkers

10.30 uur  Welkom door Daphne Mensink, Sensire

11.00 uur  Op pad naar de 1ste inspiratiesessie

11.15 uur  1ste inspiratiesessie

12.00 uur Op pad, lunch shoppen

12.30 uur  ‘Speedlunch’

13.15 uur  Op pad naar de 2e inspiratiesessie

13.30 uur  2e inspiratiesessie

14.10 uur  Op pad naar de 3e inspiratiesessie

14.30 uur  3e inspiratiesessie

15.15 uur Op pad naar de laatste inspiratiesessie

15.30 uur Laatste inspiratiesessie

16.15 uur  Op pad naar de Herberg

16.30 uur   Terugkoppeling gevolgd door een hapje 
en drankje

17.00 uur   Einde bijeenkomst

Programma



  www.radicalevernieuwing.nl

AANMELDEN

#radicalevernieuwing  @radicaalnieuw  @radicalevernieuwing  #levenzoalsjewilt  @waardigheidentrots  

Ga je mee op expeditie?
Klik hier om je aan te melden. PS. Let op er zijn slechts 100 plaatsen beschikbaar!

Vragen?
radicalevernieuwing@loc.nl of 030 – 207 40 67

http://mtevents.nl/5juni

