
Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom

Samen kleurrijk.

Samen doorbreken we muren!

Week van de Radicale vernieuwing 8 t/m 12 november

Mark Kuilder

manager Wonen, zorg en behandeling



Landelijke inspiratiedag 8 november

Live vanuit Kanaal 30 in Utrecht

Radicale vernieuwing in de zorg thuis en 

het verpleeghuis

Twee programma’s:

1. Vrijheid en veiligheid voor levensgeluk van cliënten 

2. Zorg voor (samen) leven



Landelijke inspiratiedag 8 november

(Online) vanuit Raffy | Lâle | De Leystroom

Voor medewerkers, leidinggevenden, 

bestuur, (vertegenwoordigers van) cliënten, 

naasten, leden Raad van Toezicht, 

Cliëntenraad etc.



Ontmoeten. Meepraten. 

Elkaar inspireren.

Aanmelden mogelijk voor een of beide 

programma’s. Gezamenlijk volg je online de 

landelijke inspiratiedag en praat je mee 

vanuit 2 locaties in Breda:

De Leystroom Raffy (incl. Lâle Buurstede)



Interactie vanuit onze 

‘Samen kleurrijk’ studio

 streaming via laptop / beamer

 goede kwaliteit webcam

 een USB-microfoon

 een stabiele internet connectie

 (bluetooth) speaker



Programma onderdeel 1

12.00 uur Ontmoeting met lunch

12.45 uur Plenair deel live in Kanaal 30 Utrecht (online te volgen)

Vrijheid en veiligheid: het gaat om levensgeluk 

Dagvoorzitter: Oscar Kocken

14.00 uur Online bijeenkomst met de mensen in deelnemende organisaties. 

Napraat en verdiepingssessie met de medewerkers op locatie

15.15 uur Plenair online terugkoppeling van de sessies vanuit de organisaties.

Online uitwisseling over de inzichten en ervaringen in de gesprekken met 

de medewerkers  

15.30 uur Afronding



Programma onderdeel 2

15.30 uur Plenair deel live in Kanaal 30 Utrecht (online te volgen)

Zorg voor (samen)leven

Dagvoorzitter: Oscar Kocken

16.45 uur Online bijeenkomst met de mensen in deelnemende organisaties

Napraat en verdiepingssessie met de medewerkers op locatie

18.00 uur Plenaire online terugkoppeling van de sessies vanuit de 

organisaties

Online uitwisseling over de inzichten en ervaringen in de 

gesprekken met de medewerkers

18.15 uur Ontmoeting met diner

19.30 uur Afronding



Programma onderdeel 3 (optioneel)

20.30 uur RV Late Night door Aukje Lausberg (gesprek aan tafel)

Live in Kanaal 30 Utrecht 

Online te volgen op locaties De Leystroom en Raffy



Communicatie

Doel: minimaal 20 aanmeldingen (per locatie) voor 

inspiratiedag Radicale vernieuwing 8 november

 Uitnodiging per e-mail, personeelsnieuwsbrief, 

onderwerp in teamoverleg, eventueel via MDO

 Aanmaak online aanmeldformulier (door leidinggevenden in 

interne mailfooters verwijzen naar aanmeldlink)

 Communicatie past het beeldmateriaal toe dat landelijk door 

Radicale Vernieuwing voor de Inspiratiedag gebruikt wordt 

(online banners, posters e.d.)

 Online communicatie via sociale media (ter promotie Radicale vernieuwing en onze 

deelname hierin - met verwijzing naar Landelijke inspiratiedag)

 Terugblik delen met achterban met verwijzing naar online links van RV.



Samen doorbreken 

we muren!

Samen inspireren. Samen kleurrijk.

maandag 8 november landelijke inspiratiedag Radicale verneuwing

bij Raffy | Lâle | De Leystroom



Samen kleurrijk.
Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom

Bernard de Wildestraat 400

4827 EG Breda

076 - 522 51 50

Dank voor je aandacht!

Mark Kuilder

m.kuilder@raffy-leystroom.nl

www.samenkleurrijk.nl


