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Landelijke
inspiratieweek
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Grootste deel online
Live muzikale vrij-mi-borrel!

www.radicalevernieuwing.nl

Het uitgebreide programma volgt,
reserveer deze week vast in je agenda!
Onze vernieuwingsbeweging startte in februari
2017. Eind 2019 gingen mensen uit deelnemende
organisaties in actieteams en bestuurlijke
leernetwerken voortvarend aan de slag. Met een
aantal belangrijke onderwerpen om radicaal verder
te kunnen vernieuwen. Begin 2020 kwam Corona...
Radicale vernieuwing zou radicale vernieuwing niet zijn
als de vraag niet gesteld werd: kan deze situatie de
vernieuwing ook verder helpen? Het stellen van die vraag
leidde tot allerlei gesprekken en inzichten over ervaringen
die vernieuwers ook na Corona willen behouden. Die
blijken de vernieuwing te versnellen; meer hierover in
de inspiratieweek! Verwacht ook praktische tips uit vele
activiteiten in de beweging die ondanks Corona gewoon
doorgaan. En: resultaten van onderzoeken naar de
vernieuwing.

Met wie?
Radicale vernieuwing raakt iedereen in en om
verpleeghuizen. Wil je wat belangrijk is voor cliënten,
naasten en zorgverleners steeds als uitgangspunt nemen,
dan heb je onder meer met de volgende mensen te maken:
bewoners/cliënten, naasten, vrijwilligers, medewerkers,
ondersteunende- en stafmedewerkers, leidinggevenden,
bestuurders, toezichthouders, onderwijsvernieuwers
en vertegenwoordigers van financiers en externe
toezichthouders. Die zijn allemaal weer uitgenodigd. Een
mooie kans om de vele ervaringen met radicaal vernieuwen
te benutten!

Wat kun je verwachten?
check

Elke inspiratieweek-dag: inspirerende sessies

check

Mogelijk ook enkele live-sessies; in elk geval een live
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Vragen?
radicalevernieuwing@loc.nl
of 030 – 207 40 67

vrijdagmiddagborrel om de week af te sluiten
check

Elke avond de RVV Late nightshow

check

Onderzoek naar Radicale vernieuwing: wat werkt (niet)?

check

Achterhalen werkelijke behoeften bewoners

check

Pilot Wet zorg en dwang

check

Mogelijkheden Radicale vernieuwing zorgonderwijs

check

Vernieuwing ondersteunende diensten

check

Interactieve sessies over actuele uitdagingen

check

Verdiepende gesprekken, zicht op waar je zelf staat,
concrete informatie & tips en tools waar je de volgende
dag mee verder kunt

#radicalevernieuwing
www.radicalevernieuwing.nl

