Week van de Radicale vernieuwing 2022
 8 november 2022
 7 t/m 11 november 2022
Dit jaar organiseren we de Week van de Radicale
vernieuwing van 7 tot en met 11 november. In Utrecht,
Zwolle, bij diverse zorgorganisaties in het land én online.
Deze week staat het thema ‘Op zoek naar Waardevol
leven!’ centraal. We organiseren de Week samen met de
vernieuwingsbewegingen Radicale vernieuwing zorg in het verpleeghuis en thuis, Radicale
vernieuwing jeugdzorg en Radicale vernieuwing zorgonderwijs, en het nieuwe initiatief ‘Nieuwe
vormen van samen wonen en leven‘.

Op zoek naar Waardevol leven!
Iedereen is op zoek naar hoe hij een waardevol leven kan leiden, dat aansluit op wat er voor hem toe doet.
In de zorg zijn we op zoek hoe we anderen daarbij kunnen helpen: cliënten, naasten en medewerkers. Juist
nu, in een tijd waarin de menselijke maat soms ver te zoeken lijkt. Deze Week van de Radicale vernieuwing
geeft het podium aan de mensen in de zorg die hieraan werken, hun oplossingen én uitdagingen.
Die zijn er namelijk volop, in de radicale vernieuwingsbewegingen. En aan creativiteit is ook geen gebrek.
Of het nu gaat om voldoende zorgmedewerkers, over een goed werk- en leerklimaat of hoe je ook
Waardevolle zorg kunt bieden waar dat nog niet lukt. In aanloop naar de Week van de Radicale vernieuwing
zijn we op tour door het land, op zoek naar mensen en praktijkvoorbeelden die zij tijdens de Week het
podium willen geven.
Theatermaker Oscar Kocken, onze gastheer en gespreksleider tijdens de Week, heeft een korte video gemaakt
waarin hij je uitnodigt voor de Week:

7 t/m 11 november
Deze Week is er volop aandacht Radicale vernieuwing langdurige ggz, voor de andere
vernieuwingsbewegingen én voor hoe we van elkaar kunnen leren en hoe we krachten verder kunnen
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bundelen. Verwacht:
Programma in Utrecht, in Zwolle, bij zorgorganisaties, in Den Haag bij VWS en online
Elke dag: inspirerende praktijkvoorbeelden
Interactieve sessies over actuele uitdagingen
Verdiepende gesprekken, zicht op waar je zelf staat, concrete informatie & tips en tools waar je de
volgende dag mee verder kunt
Ruimte om informeel uit te wisselen en contacten op te doen

Dinsdag 8 november: Radicale vernieuwing langdurige ggz
Dinsdag 8 november staat helemaal in het teken van de vernieuwing in de langdurige ggz. Enkele
onderwerpen die in elk geval aan bod komen:
Hoe je ook in moeilijke tijden kunt investeren in radicale vernieuwing. En de noodzaak daartoe
Een goede dag in langdurend verblijf
Dilemma’s tussen bescherming en participatie
Servaes Vitaal: een maatschappelijke beweging naar een vitale gemeenschap
De dialoog over kwaliteit met de Inspectie (IGJ)
Stap in de Wijk: Flexibele organisatie voor maatwerk in de praktijk
Actie-onderzoek: reflectie op de lerende praktijk van Radicale vernieuwing
Ruimte maken voor het levensverhaal
Zinvol rapporteren
Hoe kan communicatie bijdragen aan de vernieuwing?

Aanmelden
Er is beperkt plek, ga naar weekvanderadicalevernieuwing.nl/dinsdag om je aan te melden.

Oproep: doe mee, denk mee!
Heb je een bijzondere locatie waar je vernieuwers tijdens de week wilt uitnodigen, bijvoorbeeld waar goed
te horen of zien is hoe aan de vernieuwing gewerkt wordt? Of grijpen jullie het momentum rondom de
Week van de Radicale vernieuwing aan om in je eigen organisatie een programma te organiseren om
bekendheid en betrokkenheid bij de vernieuwing te organiseren/vergroten? Laat het ons graag weten! Laat
een reactie achter onder dit bericht, stuur ons een email: rvggz@loc.nl of bel met 030 207 4067.

Uitgebreide programma en overige dagen
Het uitgebreide programma met bijdrages uit de vernieuwingsbewegingen vind je op de speciale website
van de Week: weekvanderadicalevernieuwing.nl.

Terugkijken Week 2021
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Uitgebreid verslag van de vorige vernieuwingsweek kun je hier lezen en bekijken.
Op weekvanderadicalevernieuwing.nl en via #weekvanderadicalevernieuwing vind je alle informatie en alle
video’s over de Week van de Radicale vernieuwing van 2021. Hieronder een video met een samenvatting:

Meer artikelen over de thema's met trefwoorden:
Thema's: Deelnemende zorgorganisaties, de Nederlandse ggz, LOC, Phrenos, Trimbos & Valente
Trefwoorden: de nederlandse ggz, inspectie, kenniscentrum phrenos, levantogroep, loc waardevolle zorg,
nza, rv late nightshow, trimbos-instituut, valente, vws-ministerie, waardevol leven, week van de radicale
vernieuwing, zorgkantoren
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