
Programma inspiratieweek 9 t/m 13 november 2020

Maandag 
9 november 2020

Dinsdag 
10 november 2020

Woensdag 11 
november 2020

Donderdag 12 
november 2020

Vrijdag 
13 november 2020

09.00-09.30 Betrekken van de 
omgeving bij het 

huis; hoe geef jij dat 
handen en voeten? 

(13)

Let’s talk about sex  
(18)

Alles dat je wilt 
weten over Radicale 
vernieuwing verplee-

ghuiszorg! (10.A)

Radicaal vernieuw-
en, hoe doe je dat? 
Onderzoeksresul-
taten Sensire en 

Surplus (6)
09.30-10.00 Juist nu (na Corona) 

is het de tijd om met 
elkaar in gesprek te 

gaan (1)10.00-10.30

10.30-11.00
Rond-de-tafel met de 
bewoners en familie; 

juist nu?! (2.A)

De impact van Rad-
icale vernieuwing 

verpleeghuiszorg op 
(samenwerking met) 

ondersteunende 
diensten (11)

Hoe kunnen raden 
van toezicht radicale 
vernieuwing omar-

men? (19)

Radicale vernieu-
wing verpleeghu-
iszorg: van ‘vóór’ 

naar ‘mét’ de 
mensen (8)

11.00-11.30
Verrassende effect-

en Corona (16)

11.30-12.00

12.00-12.30
Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

12.30-13.00

13.00-13.30 Samen werken aan 
vernieuwing van het 

zorgonderwijs (14)13.30-14.00 LevensLuister: 
Luisteren naar een 
leven om het leven 
zelf meer luister te 

geven (3.A)

Alles dat je wilt 
weten over Radicale 
vernieuwing verplee-

ghuiszorg! (10.C)

Radicale vernieuwing 
zorgonderwijs in West 

Brabant: Samenler-
enindeWijk (15)14.00-14.30

14.30-15.00 Wat levert 
onderzoek op bij de 
beweging van regels 

naar relaties bij 
Topaz? (7)

15.00-15.30 Focusgroep, een 
methode om in 

dialoog te gaan met 
cliënten en fami-

lieleden (4)

Voor bestuurders 
door bestuurders: 

Welke impact heeft 
Radicale vernieu-

wing voor de betrok-
ken zorgorganisa-

ties? (9)

Methode Doodle Me: 
laat bewoner bepal-
en hoe hij gezien wil 

worden (21)

Wat je zegt, ben je 
zelf! (20)

15.30-16.00

16.00-16.30 Nooit meer saaie 
stages (22)

RVV Late Afternoon 

16.30-17.00 Resultaten pilot ‘Pro-
fessioneel omgaan 

met risicovolle medi-
catie’ - geen dubbele 

controle meer (17)

Invoeren Wet zorg 
en dwang vanuit 

droom Radicale ver-
nieuwing (12.B)

Alles dat je wilt 
weten over Radicale 
vernieuwing verplee-

ghuiszorg! (10.B)
17.00-17.30

17.30-18.00

18.00-18.30 Invoeren Wet zorg 
en dwang vanuit 

droom Radicale ver-
nieuwing (12.A)

18.30-19.00

19.00-19.30 LevensLuister: 
Luisteren naar een 
leven om het leven 
zelf meer luister te 

geven (3.B)

Rond-de-tafel met de 
bewoners en familie; 

juist nu?! (2.B)19.30-20.00 Fieldlab Verzorgende 
IG; vraag maar raak! 

(23)
20.00-20.30

20.30-21.00
RVV Late Night tot 

21.15 uur
RVV Late Night tot 

21.15 uur
RVV Late Night tot 

21.15 uur
RVV Late Night tot 

21.15 uur
21.00-21.30

Legenda
Wat voor bewoners van waarde is in beeld brengen en 

faciliteren Actieteams in onze beweging

Onderzoeken naar de vernieuwing Informatie over Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg


