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Deze sessie
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• Volgende stap?
○ Achtergrond en behoefte

• Voorbeelden
○ Je eigen ervaringen met RVZ delen
○ Anderen betrekken bij RVZ
○ Vernieuwing verbreden

• Mogelijkheid ondersteuning



Volgende stap?

• Wat maakt dat je hier zit?
○ Wat is je achtergrond
○ Wat is je behoefte
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Volgende stap?

• Wat maakt dat je hier zit?
○ “Juiste communicatie is heel belangrijk in contact 

met cliënten”
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Volgende stap?

• Wat maakt dat je hier zit?
○ “Verder ontwikkelen is belangrijk in het vak. Zowel 

qua kennis als motivatie.” 
“Welke tools er nodig zijn voor een 'goede' 
communicatie tussen diverse partijen?”
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Volgende stap?

• Wat maakt dat je hier zit?
○ “Communiceren is moeilijk. Ontvangt degene die 

boodschap zoals die bedoeld wordt?“
“In hoeverre heeft beroepsjargon invloed op radicale 
vernieuwing?”
“Hoe raken we beroepsblindheid (jargon in spreken) 
kwijt in communicatie zodat we sneller / beter 
begrijpen?”
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Volgende stap?

• Wat maakt dat je hier zit?
○ “Hoe kan onze ‘why’ meer gaan leven bij 

medewerkers?”
○ “Zodat zij van daaruit kunnen bijdragen aan de 

vernieuwing.”
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Huishoudelijk

• Nummers slides
• Slides komen online
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Anders dan gewend

• Aanpak communicatie RVZ
○ Voor mensen om wie het gaat > met & door hen
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Betrokkenen

Co-creatie

Beweging
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Anders dan gewend

• Aanpak communicatie RVZ
○ Voor mensen om wie het gaat > met & door hen
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Betrokkenen

Co-creatie

Beweging

Steeds opnieuw: 
droom als 
uitgangspunt

- waarden cliënt
- waarden naasten
- waarden medewerkers



Anders dan gewend

• Aanpak communicatie RVZ
3 mythen

○ ‘Kost veel tijd’
○ ‘Je moet heel goed zijn’
○ ‘Ik heb niets te vertellen’
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Mythe 1: 
‘Het kost veel tijd’
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Mythe 1: 
‘Het kost veel tijd’

13
https://www.youtube.com/watch?v=AvHJAa7TlHY 

http://www.youtube.com/watch?v=AvHJAa7TlHY
https://www.youtube.com/watch?v=AvHJAa7TlHY


Mythe 1: 
‘Het kost veel tijd’

• Kan heel kort
• Hulpmiddelen
• Ondersteuning

○ Collega’s zorg/welzijn, raden (ook CR), marcom, 
beleid, hrm, etc.

○ Coördinatie, management
○ Bestuur & rvt
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Mythe 1: 
‘Het kost veel tijd’

• Kun je alle bestaande contactmomenten 
voor benutten

• Op alle niveaus
• Ruimte voor de vraag:

Doen we wat we willen doen? Wat is dat ook 
alweer? Hoe zou dat nu dan uit kunnen pakken?
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Mythe 2: 
‘Je moet heel goed zijn’
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Mythe 2: 
‘Je moet heel goed zijn’
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Mythe 2: 
‘Je moet heel goed zijn’

• Gaat om dat het ‘echt’ is 
Hoeft niet allemaal:
○ goed te gaan
○ op en top voorbereid
○ gelikt te zijn
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Mythe 3: 

19

‘Ik heb niets te vertellen’
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Mythe 3: 
‘Ik heb niets te vertellen’

• Iedereen heeft ervaringen die voor 
anderen interessant zijn

• Hoeft niet meteen meest radicale te zijn 
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Mythe 3: 
‘Ik heb niets te vertellen’

Vertel bijvoorbeeld over:
• Waarom wil je vernieuwen?
• Een ervaring/onderwerp tot nu toe met waarde-volle zorg (WVZ)
• Waar je trots op bent
• Iets dat goed gaat in de samenwerking met anderen voor WVZ
• Een mooie/goede actie van een collega
• Een persoonlijke uitdaging bij WVZ
• Iets dat je puzzelt of juist bezig houdt
• Een droom - in relatie tot doelen RVZ
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Mythe 3: 
‘Ik heb niets te vertellen’
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Mythe 3: 
‘Ik heb niets te vertellen’

• ‘Deel je successen’ 
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Mythe 3: 
‘Ik heb niets te vertellen’

• Inspiratiefestival Topaz
○ Sessiebegeleiders
○ Medewerker: 

‘Over drempel heen’
○ Vlog
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Anders dan gewend

• Aanpak communicatie RVZ
○ Voor mensen om wie het gaat > met & door hen
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Betrokkenen

Co-creatie

Beweging

Steeds opnieuw: 
droom als 
uitgangspunt

- waarden cliënt
- waarden naasten
- waarden medewerkers



Betrokkenen

Co-creatie

Beweging

Anders dan gewend
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Anders dan gewend
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ook?
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Dat kan ik 
ook wel!
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Volgende stap?

• Heb je iets aan deze info/ons gesprek?
• Zie je jezelf een volgende stap zetten met 

de behoefte die je aan het begin hebt 
uitgesproken? 

• Vragen daarbij?
• Nog iets nodig?
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Ondersteuning

• Bij delen van je ervaring met RVZ
○ www.radicalevernieuwing.nl/praat-mee   
○ Publicatie, nieuwsbrief

• Bij betrekken van anderen
• Of nog anders?

d.dronkert@loc.nl / 0615149585
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Heb je een 
vraag?
d.dronkert@loc.nl

06 15 14 95 85 

radicalevernieuwing.nl


