
Praktijkvoorbeelden 
Radicaal vernieuwen 

Landelijke initiatieven Radicale vernieuwing verpleegzorg!

Wat cliënten, naasten en medewerkers belangrijk vinden steeds voorop stellen. Tientallen organisaties werken hieraan. En bundelen krachten in een landelijke vernieuwingsbeweging. Na ruim een jaar deelden betrokkenen tijdens een vernieuwings-congres 14 mei allerlei praktijkvoorbeelden van het vernieuwen. Zie ook de volgende pagina voor een tipje van de sluier. Binnenkort meer in een uitgebreide publicatie! Uit de voorbeelden wordt al duidelijk:

✔  Deelnemende verpleeghuizen laten zien steeds meer persoonlijke aandacht te geven aan cliënten en hun naasten. Medewerkers voeren gesprekken met hen over hoe zij hun leven met verpleegzorg willen voortzetten. Over wat belangrijk in hun leven is. En met elkaar geven zij hier invulling aan. 
✔  Mensen rondom de zorgmedewerkers, bewoners en hun naasten (zoals in ondersteunende diensten, behandelaars, leidinggevenden, bestuursleden) worden zich er meer van bewust hoe belangrijk het is om dit voor hen te faciliteren.
✔  Vraagstukken van deelnemers zijn concreter. Naast het vernieuwen in de dagelijkse praktijk organiseren zij  hierover ook steeds meer netwerkbijeenkomsten in het land  (zie ook www.radicalevernieuwing.nl). 
✔  Groeiend besef: we kunnen dit alleen als ieder op zijn eigen niveau leiderschap neemt. Om de visie verder te vertalen naar dagelijks ander en nieuw handelen.

Hier werken mensen aan
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http://www.radicalevernieuwing.nl
http://www.radicalevernieuwing.nl/bijeenkomsten
https://www.waardigheidentrots.nl/themas/radicale-vernieuwing/experiment-leven-zoals-je-wilt/
http://www.radicalevernieuwing.nl/bijeenkomsten


Voorbeelden radicaal vernieuwen
Klik ze aan voor meer informatie!

Meer voorbeelden/download deze publicatie op: www.goo.gl/2euWbj

Radicalevernieuwing.nl
Waardigheidentrots.nl

#radicalevernieuwing
#levenzoalsjewilt

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PP-balk-logo.pdf   1   29-05-18   19:25

Bewoners 
aan het 
woord

Medewerkers 
en naasten 
vernieuwen

Van regels 
naar relaties?!

Inspectie: 
‘Heel veel speelruimte’

Eigen regie vergroten: voorlopige 
onderzoeksresultaten Universiteit Maastricht

Woonomgeving 
inrichten vanuit 

relaties

Steeds met 
bewoners/familie 

overleggen

Lef ! Met familie dieren 
in huis halen

Meer relatie door 
2 weken ICT-storing

60 studenten in dienst: 
meer aandacht bewoners Deelnemer blogt over congres: 

‘welzijn!’

Ondersteunende diensten: 
van eilanden naar 

eigenaarschap
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