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De locaties van De Wever



Doel Radicale Vernieuwing 

Reyshoeve:

• Het doel is de zorg maximaal te 

organiseren vanuit de relatie tussen:

– de mens die zorg nodig heeft, 

– en zijn naasten en de zorgverleners.

• Leren en delen.

• Zelf zaken uitproberen.



Hoe?



Mag ‘t ook anders?

Ja,
Radicale Vernieuwing is geen doel op zich; 

Het gaat niet om het middel (“Nieuw 

organiseren”, een Platform, etc.), maar om:

- Het samen bereiken van resultaten;

- Met maximale regelruimte



Uitgangspunten De Wever / 

Reyshoeve

• Uitgaan van bestaande ontwikkelingen

• Borging van Radicale Vernieuwing in 

Reyshoeve / de Wever is Familiezorg

• Er waren vanuit Familiezorg diverse 

groepen en een Platform actief





Concreet worden: Wie?

Medewerkers en cliënt(-vertegenwoordigers) 

aan dezelfde kant van de tafel.



Concreet worden:

• Wat?: 

Helpen bij “Werk in Uitvoering”

• Hoe?: Vanuit een Nieuw Platform

• Wanneer?: Nu - febr. 2018. 



Platform Radicale 

Vernieuwing
Vertegenwoordigers 

cliënten

Medewerkers

Vrijwilliger Corrie Gijselhart

Corrie van Assouw Nelly Arts 

Gerry Pistorius Monique Dinslage

Jan Wevers Peter Heijstek

Karin van Wezenbeek Angelique van Lier

Gasten Wever Centraal: Irma Montfoort / Edwin Kuipers

Mieke Schoondermark (Kwaliteit 

& Innovatie)

Brigitte Thoen

Michele Zander 

(Personeelszaken) 

Diana Ververs

Kartrekker: Hans Alofs Bianca van Gestel



Platform Radicale 

Vernieuwing:

• Deelname op persoonlijke titel 

• Korte lijnen naar cliënten, medewerkers, 

vrijwilligers, cliëntenraad, locatieteam.

• 22 augustus: Selectie uit ideeën 

workshops 2017.

• 24 oktober: Voortgang binnen teams 

besproken.



Onderwerpen vanuit het 

Platform

1. Zorgen voor Sterke medewerkers en 

Vrijwilligers: Vrij voelen, lef hebben

2. Opfrissen kennis van Familiezorg

Beiden als voorwaarde voor: 

3. Een vervolg geven aan de Opruimactie 



1. Zorgen voor Sterke 

medewerkers en Vrijwilligers

Uitzoeken wat teams, medewerkers en 

Vrijwilligers nodig hebben (training, 

coaching-on-the-job, etc.) om:

– Zich vrij te voelen om met knelpunten en 

oplossingen te komen.

– Nog sterker en zelfstandiger te worden.



2. Opfrissen kennis van 

Familiezorg

a. Vervolg geven aan de familie-avond 

Familiezorg.

b. Kennis Familiezorg opfrissen.



3. Vervolg geven aan 

Opruimactie:



3. Vervolg geven aan 

Opruimactie:

a. Hoe staat het met de in mei 2017 geschrapte 

regels?

b. Zijn er nieuwe knelpunten: Waar loop je tegen 

aan wat je anders zou willen? 



c.  Oplossingsrichting: Hoe zou jij het anders 

doen? 

d.  Welke extra regelruimte heb je nodig voor de 

oplossing?

e. Bespreken met oplossers en evt. komen tot 

een “Reysbenodigdheid”.

3. Vervolg geven aan 

Opruimactie:



3. Vervolg geven aan 

Opruimactie:

Drie vragen voor medewerkers en cliënten / 

naasten:

• Waar loop je tegen aan wat je anders 

zou willen, zodat jij en de klant er meer 

voordeel van hebben?

• Hoe zou jij het anders doen? 

(oplossingsrichting)

• Waar word je blij van?



Teamniveau



• Wever niveau

– Hans → Wever Centraal diensten

• Landelijk niveau

– LOC → Inspectie



3. Vervolg geven aan 

Opruimactie:

Idee: Bundel alle reacties op een 

centraal bord 

ergens in 

Reyshoeve

Corrie en 

Diana



RV van Reyshoeve naar 

Weverbreed

• Toolbox Opruimactie op intranet.

• Communicatie

• Idee Weverbreed:

– Museum overbodige regels

– “virtuele knop” op intranet / website, bijv. voor 

de drie vragen (zie volgende dia).



Het idee in een notendop: 
 
Te beginnen op intranet voor medewerkers en vrijwilligers. 
Maak een virtuele Knop (“Hands-on” knop of “Radicale Vernieuwingsknop”), die je kunt indrukken. 
In de eerste weken zit mijn mailadres eronder. 
 
Info bij de knop: “Loop je tegen landelijke regels aan, die jou belemmeren in je werk?” “Weet jij hoe 

het anders zou kunnen”? Laat het me weten! Ik ga er mee aan de slag .  
In het kader van Radicale Vernieuwing bekijk ik je reactie en neem binnen vijf werkdagen contact met 
je op over de vervolgacties.   
 
[Als je op de knop hebt gedrukt, volgt de instructie, dat je van de drie vragen, die je 
krijgt  voorgelegd, in ieder geval de eerste twee moet beantwoorden, waarna de mail wordt 
verzonden:] 
 

• Waar word je blij van? 

• Waar loop je tegen aan t.a.v. landelijke regels? Wat zou je anders willen, zodat jij en 
de klant er meer voordeel van hebben? 

• Hoe zou jij het anders doen? (oplossingsrichting). 
 
[Bij verzenden een bevestiging van verzending naar de afzender.] 
 
Vooraf met Afdeling Marketing & Communicatie PR verzorgen. 

 



Besproken met Locatieteam 

op 9 okt:
• Zien meerwaarde 

• Rol Locatieteam:

• Platform in de lead bij de drie gekozen onderwerpen

• Extra regelruimte regelen 

• Binnen Wever: (voorbeeld Ncare)

• Buiten Wever: LOC → Inspectie

• Zorgen dat als je van regels afwijkt, je 

ook onderbouwt, 

hoe kwaliteit wordt geborgd: 

“maken Reysbenodigheden” 



Besproken met Locatieteam 

op 9 okt:

• Voorstander van bord in Reyshoeve 

met drie vragen



Voorwaarden om te 

functioneren als Platform

Communiceren:
• Vanuit medewerkers, cliënten, organisatie

• Goed

• Voortdurend

• Positief

• Origineel



Communicatie

• Uitdragen bestaan, meerwaarde en de 

extra regelruimte die Reyshoeve mag 

zoeken om zaken slim te regelen.

– Wie: Communicatie vanuit Platform, 

Locatiemanager en RvB.

– Doelgroep LM en RvB: Diensten van Wever-

centraal en MT.



Knelpunten / Uitdagingen

• Opstart is gelukt. Nu moet het blijven 

leven

• Verloop medewerkers ook in Platform

• Invloed van onrust tgv andere 

ontwikkelingen

• Slagkracht Cliëntenraad

• Tijdsbelasting om te leren van “de andere 

40” dmv bezoeken landelijke congressen 

LOC.
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