Radicale Vernieuwing

VERPLEEGHUISZORG
Een heel aantal zorgorganisaties gaan
radicaal organiseren
vanuit de relatie tussen
mensen die zorg nodig
hebben, hun familie en
zorgverleners. Steeds zo,
dat alles draait om wat
voor hen van betekenis
is. Het ministerie van
VWS zorgt samen met
LOC Zeggenschap in
zorg dat externe regels
buiten werking worden
gesteld. Zoals regels
voor toezicht en inkoop.

Radicale vernieuwingsbeweging

officieel van start!

9 februari 2017 was het zover. 250 mensen uit
het land bezochten het startcongres Radicale

Het gesprek
Met staatssecretarIs
Van Rijn

Radicaal
vernieuwen
Aandacht voor mensen die
zorg nodig hebben.

vernieuwing verpleeghuiszorg. Voornamelijk
mensen uit de minimaal 29 zorgorganisaties
die het hart van de beweging vormen om de
verpleegzorg ‘opnieuw uit te vinden’. Met als
doel doorgaand opnieuw te ontdekken wat
ertoe doét voor mensen die zorg krijgen en
geven, en hun naasten. En hoe je dat steeds

De gedroomde...
Een selectie van het
marktplein op
het startcongres

weer uitgangspunt van de zorg kunt laten zijn.

Deelnemers
Maak kennis met
de kerngroep, de ring
en de schil.

Ook Staatssecretaris Van Rijn, de inspectie,
zorgkantoren, CIZ en NZa, onderzoekers
en onderwijsvernieuwers zijn bij de
vernieuwingsbeweging aangesloten en namen
actief deel aan het enerverende congres.

IMPRESSIE
Van regels

DROMEN VAN DE DAG

Van Rijn:

‘Dit is niet te stoppen’

Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg is een driejarig project
van LOC Zeggenschap in zorg en het ministerie van VWS, in
het kader van verbeterprogramma Waardigheid en trots.
“Een van de spannendste projecten”, aldus staatssecretaris
Van Rijn, “als we kijken naar de toekomst van de verpleegzorg.
En we vragen onszelf hoe we die willen en kunnen organiseren lós van
de bestaande structuren. En van daaruit terug redeneren naar hoe we
dat nu kunnen doen. In plaats van vanuit de bestaande situatie naar
de toekomst te kijken. Dat is natuurlijk een heel spannend traject, en
ongelofelijk belangrijk voor de vernieuwing van de verpleeghuiszorg in
zijn algemeenheid.”

naar relaties

Cliënten, naasten en andere
cliëntenvertegenwoordigers,
medewerkers, bestuurders,
leidinggevenden en toezichthouders van deelnemende
verpleeghuizen, kwamen
voor het eerst samen op het
startcongres. Een bijzondere
mix van betrokkenen. Ontmoeten
en kennismaken stond centraal.
Ervaringen, dromen en ambities
werden gretig uitgewisseld. De

“ Geweldig om
zoveel deelnemers
te ontmoeten en waar
de vernieuwingsdrang
vanaf straalt “
ene deelnemer is al wat verder
op het ene front, de ander op
het andere. Duidelijk werd:
“er is geen blauwdruk voor
het radicale vernieuwen, dat
moeten we steeds opnieuw in
gesprek met elkaar doen. Wat
is hier nu voor alle betrokkenen
belangrijk?” Opvallend was dat
mensen elkaar graag verder

Bekijk hier het gesprek met staatssecretaris Van Rijn

helpen, en anderen opzoeken
om van hen te leren. Lees hier
verder
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HET PROJECT

Mensen die zorg en
aandacht krijgen zoals ze
die willen. Als dat toch
eens zou kunnen...
Radicaal

vernieuwen!

Zorg zonder overbodige
regels. Zorgverleners die
hun tijd kunnen besteden
aan mensen. Aandacht voor
mensen die zorg nodig hebben
en hun familie en wat zij
belangrijk vinden in het leven.

door de bestaande realiteit vaak
moeilijk te geloven dat het anders
kan.

Ambitieus project
Maar op allerlei plekken in het

Herken je dit?

land wordt nu gewerkt die droom

Zie je dit ook gebeuren in jouw

Managers die tijd hebben om

werkelijkheid te laten worden!

omgeving? Denk je dat hier meer

zorgverleners te helpen bij hun

Drie jaar lang gaan we in een

aandacht voor zou moeten komen?

werk en passie. Mensen die zorg

aantal verpleeghuizen radicaal

Praat hier graag mee.

en aandacht krijgen zoals ze die

anders organiseren. Het ministerie

willen. Als dat toch eens zou

van VWS zorgt dat belemmerende

kunnen……!

regels van bijvoorbeeld Inspectie
en zorgkantoor aan de kant

Lees hier een

Voor veel mensen die in de zorg

geschoven worden. Zodat

achtergrondartikel met de

werken en die zorg krijgen ziet

deelnemende zorginstellingen

initiatiefnemers.

hun droom er ongeveer zo uit.

echt opnieuw kunnen beginnen.

Maar door hoe we nu werken met
allerlei wetten, regels, protocollen

Lees hier een artikel met de

en belangen lijkt die droom

directeur langdurige zorg

soms verder weg dan ooit. Het is

van VWS, Martijn Verbeek.
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HET PROJECT

Zeggenschap

Bestuurders
Manager

Naasten &
vrijwilligers

“In interactie met
iemand van VWS
die persoonlijk
vertelt wat hem
raakt, samen de
verpleegzorg van de
toekomst maken.”

“Moeten ook een
volwaardige bijdrage
kunnen leveren. Zij weten
vaak hoe iemand in het
leven staat en waar hij blij
en gelukkig van wordt.”

“Wij kunnen veel meer regels
zelf achterwege laten
en van elkaar leren.”
“En we hebben hulp
nodig vanuit VWS.”
Bekijk hier een gesprek
tussen bestuurders en
staatssecretaris Van Rijn.

Bewoners

Medewerkers
“Wij willen doorbreken dat we niet
meer zien wie we voor ons hebben,
en alleen nog maar op een lijst zitten
te kijken. En dat is heel hard nodig.”

Kernboodschap: ‘ontdek
met ons wat we belangrijk
vinden’. Dat zit vaak in
kleine dingen, die je ook
los van bestaande regels
kunt doen.

Radicale
Vernieuwingsaanpak

“Bijeenkomsten met
bewoners, medewerkers en
vrijwilligers over wat nu de
essentie is van hoe de zorg
georganiseerd wordt. Over het
motto: ‘zie mij’.” Bekijk hierover ook
dit bezoekje aan kernvernieuwer
Surplus Zorg.
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HET PROJECT

Omgang
met regels

Medewerkers de baas? Bekijk hier de inspirerende
presentatie over verregaande mogelijkheden
van zelforganisatie, van de oprichter van
werknemerscoöperaties ‘Gewoondoen’.

In gesprek met VWS,
Inspectie, zorgkantoren
en CIZ: hoe kunnen we
anders met regels omgaan?

Drukte om inspiratie op te doen uit
eerder project van LOC Zeggenschap
in zorg & Artemea.

‘Samen de regels opnieuw uitvinden’.
Inspiratie-artikel van deelnemer
De Leyhoeve. Lees hier het artikel

Onderwijsvernieuwing

Deelnemers gaven aan
staatssecretaris Van Rijn
aan: écht radicaal
vernieuwen kan
niet zonder ook het
onderwijs radicaal te
vernieuwen. Lees hier
een plan daarvoor.
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Uitgebreid overzicht
Uitgebreid overzicht van uitdagingen,
vragen, ideeën en voorbeelden die
uitgewisseld werden. Kun je hier
lezen.

DEELNEMENDE ZORGINSTELLINGEN

We kennen binnen het
project drie mogelijkheden
om actief te participeren:
de kerngroep, de ring
eromheen en een schil.
De kerngroep en de ring
zijn inmiddels vol.
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De Leyhoeve
Topaz
Surplus
Sensire

Ring
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Zorgcentra de Betuwe
Van Neynsel
Carintreggeland
Riederborgh
DSV Verzorgd Wonen
De Zorgspecialist
Coloriet
De Wever
Oldael
Viattence
Zonnehuisgroep Amstelland
Volckaert
Brabantzorg
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42
37
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12
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18. Zorgpartners Midden
Nederland (Savelberg)
19. Vivium
20. Vrijwaard
21. ABC Zorgcomfort
22. AriensZorgpalet
23. Kalorama
24. Zorggroep Meander
Groningen
25. Zinzia
26. Archipel
27. Amstelring
28. De Riethorst Stromenland
29. Zorggroep Samen
30. Tangenborgh
Kennismakingsgesprekken
worden gevoerd met
31. Opella
32. Ananz
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33. Inovum
34. WZH Sammersbrug
35. Wilgaerden
36. Philadelphia zorg
37. Innoforte

Schil
In ieder geval:
38. Patyna
39. Noorderbreedte
40. De Waalboog
41. Stichting Waardeburgh
42. Vreedenhoff
43. Zorggroep Crabbehoff

Meer informatie

Hier kun je meer informatie lezen en

hoe je mee kunt doen.

ONTWIKKELINGEN VOLGEN
#radicalevernieuwing

www.radicalevernieuwing.nl

Bijeenkomsten

deelnemers

Tijdens minimaal vier landelijke inspiratiebijeenkomsten per
jaar ontmoeten deelnemers elkaar. En wisselen ervaringen uit.
Aanpak en effecten worden besproken, met als doel: van elkaar leren
en een ieder versterken. Daarvoor wordt ook jaarlijks een onderwijscongres georganiseerd en met regelmaat lokale bijeenkomsten.

De eerstvolgende landelijke zijn op 22 mei, 11 september
en 13 november 2017. Daarnaast gaan deelnemers doorgaand
met Igz, Nza en zorgkantoren in gesprek. En vormen projectleiders en

Tijdschrift-katern

cliëntenraadsleden leernetwerken

Meepraten via

sociaal platform

Radicale vernieuwing
verpleeghuiszorg

Met deelnemers en
geïnteresseerden uitwisselen,
delen en leren? Maak
gratis een profiel op het
platform. Betrokkenen en

Vliegende start

andere geïnteresseerden geven
daar aan hoe zij betrokken
zijn bij het project. En blijven
makkelijk met elkaar in contact.
Je kunt er een gesprek starten,

Projectleider
Marie-Antoinette
Bäckes:
“Dit is een inspirerend proces”
Pagina 2

een blog schrijven of een

Deelnemers
Radicale
vernieuwing:
“Welzijn mensen
écht centraal”
Pagina 4

Project ‘Leven
zoals je wilt’:
Regionaal
experiment zorgkantoren
Pagina 6

Wat is het radicale aan het project Radicale
vernieuwing verpleeghuiszorg? Die vraag krijgen we steeds vaker. Het radicale is dat zorgorganisaties in dit project écht vanuit de relatie
tussen degene die zorg nodig heeft, de naasten
en de zorgverleners gaan organiseren. Alle
overbodige regels en protocollen gaan overboord. De waarden van mensen die zorg nodig
hebben én geven zijn leidend - steeds opnieuw.
Het ministerie van VWS helpt om regels stop
te zetten. De Leyhoeve, Topaz en Surplus durven dat aan. Zij vormen de kern van de veranderaars. 25 andere zorgorganisaties kijken wat
er bij deze drie gebeurt. En mogen dat zelf vervolgens ook doen. De belangstelling om mee te
doen is erg groot. We beoordelen bij iedere aanvraag of deelname passend is. Want we willen
zeker weten of organisaties bereid zijn om radicaal vanuit de relatie te organiseren. Zelfs als
dat betekent dat de zorgorganisatie zich heel
anders moet gaan organiseren.
Marthijn Laterveer, coördinator LOC
Zeggenschap in zorg
www.radicalevernieuwing.nl

oproep doen. Maar ook een
netwerkgroep starten rondom
een vernieuwingsonderwerp. Een

Nieuwsbrief

selectie komt in onze nieuwsbrief.
Direct betrokkenen wisselen

Hier kun je je inschrijven voor de

ook uit via een

besloten
Facebook-groep.

nieuwsbrief.
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