
Samen doorbreken
we muren!
8 november 2021

Vooraankondiging 
Landelijke 
Inspiratiedag

Ochtend, middag, avond | 09:30 - 21:00 uur
Spant! (Bussum) en online

www.radicalevernieuwing.nl

Meld
je aan!
Klik hier

http://www.radicalevernieuwing.nl
https://nl-nl.facebook.com/radicalevernieuwing/
https://www.youtube.com/channel/UCHY9f9Bp73OYuJy5yOMhJiw
https://twitter.com/radicaalnieuw
https://nl.linkedin.com/company/radicale-vernieuwing-verpleeghuiszorg
https://mtevents.nl/8november2021/
https://www.instagram.com/radicalevernieuwing/


Het uitgebreide programma volgt, 
reserveer 8/11 vast in je agenda!

Om steeds uit te gaan van dat wat ertoe doet 
voor cliënten, naasten en medewerkers, moet je 
bereid zijn om radicale keuzes te maken. Ook als 
dat betekent dat de zorg er heel anders uit gaat 
zien. Bij alle betrokkenen in de beweging Radicale 
vernieuwing begint dat inzicht nu te groeien, en...

... zien we nu allerlei voorbeelden ontstaan van ‘muren’ 
die doorbroken worden. ‘Muren’ in onszelf (als betrokkene 
bij de vernieuwing), ‘muren’ in de organisatie (cultuur, 
processen en bijvoorbeeld bouw). Maar ook ‘muren’ in de 
samenwerking met onze partners (zoals VWS, inspectie, 
zorgkantoren). Hoe ver ben jij bereid om te gaan...?

8 november kun je kiezen voor interactieve 
inspiratiesessies. In de ochtend, middag of avond. Je kunt 
ook alle drie de dagdelen meedoen en de vernieuwing 
verder brengen!

Meld
je aan!

Klik hier

Vragen?
radicalevernieuwing@loc.nl 
of 030 – 207 40 67

Met wie?
Radicale vernieuwing raakt iedereen in en om de zorg thuis 
en in het verpleeghuis. Wil je wat ertoe doet 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? 
 
Onderwerpen zoals: 

 � Misschien hoeft de muur niet afgebroken en kan de 

deur van het verpleeghuis standaard open?!

 � Van verpleeghuizen bouwen en managen, naar het 

verzorgen van gemeenschappen  

 � Samen zeggenschap

 � Radicale vernieuwing en technologie

 � Muren tussen zorgpraktijk en -onderwijs doorbreken

 � Wegens succes een vervolg op RVZ Late Night!

#radicalevernieuwing
www.radicalevernieuwing.nl
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