Netwerkmeeting coach-ondersteuners cliëntenraden RIBW/GGz
Dinsdag 15 november 2016
Ingrediënten

Ontmoeting en inspiratie

Verbreden van je netwerk en leren van en met collega’s

Verdiepen van je vakgebied en in gesprek over actuele thema’s
Vernieuwing-Verbinding-Verandering
Er is de afgelopen 1½ jaar veel verandert in de Ggz zorg. De decentralisaties en hervormingen van
de langdurige zorg zijn doorgevoerd. Gemeenten zijn een belangrijke gesprekspartner geworden.
Veel partijen werken aan vernieuwing. Bv door het zoeken naar nieuwe verbindingen, het invoeren
van zelfsturende of zelforganiserende teams. Cliëntenraden verleggen hun focus van intern naar
externe gerichtheid. Deze veranderingen raken ook het werk van de coach-ondersteuner. De rode
draad van deze netwerkmeeting is ‘V&V&V’. Wat betekent vernieuwing-verbinding-verandering voor
jou als coach-ondersteuner, hoe geef jij hier invulling aan, wat zijn jouw energiegevers en
energievreters?
10.00 uur

Inloop en formele ontmoeting met elkaar

10.15 uur

Start programma
We treffen elkaar deze keer bij ‘De Malerij’ in Epe. Voor meer informatie over deze
bijzondere locatie zie: www.silogie.nl
Welkom en korte toelichting op het programma.
Verbinding: wie doen er mee vandaag?

10.30 uur

Nieuwe wegen Ggz en opvang
Herstel en participatie voor mensen met ernstig psychische aandoeningen en nieuwe
vormen van wonen, opvang en bescherming. Daar is dit landelijk, innovatief en
domeinoverschrijdend ontwikkelprogramma ‘Nieuwe wegen ggz en opvang’ op
gericht. Anne-Marie Bergen (Movisie) of Harry Michon (Trimbos) gaat met ons in
gesprek over doel en opzet van dit nieuwe programma, hoe cliëntenraden hier een
steentje aan bij kunnen dragen en/of hun voordeel mee kunnen doen.

11.15 uur

Vernieuwing-Verbinding-Verandering
Onder het genot van koffie/thee al netwerkend met elkaar in gesprek over de rode
draad van deze dag. Wat betekent V&V&V voor jou als coach-ondersteuner en hoe
geef jij hier invulling?

11.45 uur

Nieuwe producten
Nieuwe of vernieuwende producten door en voor cliënten. Diverse cliënten(raden)
ontwikkelen producten gericht op herstel, participatie en/of het activeren van
cliënten. Heb jij vanuit jouw raad en/of organisatie een goed voorbeeld en wil je dit
delen met je collega’s? Grijp je kans…..

12.00 uur

Vernieuwing medezeggenschap
Kwintes en RIBW Nijmegen zijn afgelopen jaar op 2 locaties gestart met PARTNERbenadering. Saskia Duijs, werkzaam als onderzoeker bij de VU en betrokken bij de
PARTNER-benadering praat ons bij over de voortgang. Elza van de Weerdhof
(Kwintes) is als facilitator betrokken en deelt graag haar ervaringen met ons en
Willem Hillen vertelt hoe zij het in Nijmegen aanpakken.
Vernieuwing Wmcz: Je wordt door ondergetekende bijgepraat over de laatste stand
van zaken.

12.45 uur




Nu even niet. Tijd voor …..
Informeel contact;
Samen genieten van de lunch
Liesbeth of Jacqueline nemen ons mee door ‘De Malerij’.
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14.00 uur

Vernieuwing-Verbinding-Verandering
Lenette Schuijt en Zelfsturende teams
Het middagprogramma staat in het teken van verandering. Steeds meer
zorginstellingen voeren zelfsturende of zelforganiserende teams in. Maar wat is dat
eigenlijk, een zelfsturend of -organiserend team? En wat betekent het invoeren van
zelfsturende teams voor cliëntenraden, de medezeggenschap en de kwaliteit van
zorg?
Lenette Schuijt is organisatiedeskundige en senior leiderschapstrainer. Zij begeleidt
organisaties op het gebied van leiderschap, inspiratie, visie en zelfsturing. Tevens is
ze auteur van o.a. ‘Wat bezielt ons?’ (2014), ‘Met Ziel en Zakelijkheid’ (2010) en ‘De
Kracht van Bezieling’ (2010) en ze geeft regelmatig lezingen.
Lenette gaat met ons in gesprek over:
waarom zelfsturing;
wat is zelfsturing en wat vraagt het van de betrokkenen;
resultaten en valkuilen van zelfsturing;
wie is waarvoor verantwoordelijk bij zelfsturing;
welke impact heeft zelfsturing voor cliëntenraden?







Voor meer informatie over Lenette Schuijt zie www.lenetteschuijt.nl
16.00 uur

Afronding

Alvast een goede reis!
Tot de 15 november 2016.
Met vriendelijke groet,
Alice Makkinga
Praktische informatie
Voor wie
Coach-ondersteuners van cliëntenraden RIBW en Ggz
Wanneer
Dinsdag 15 november 2016, van 10.00 – 16.00 uur
Aanmelden
Meld je aan via www.alicemakkinga.nl. Klik op netwerkmeeting 15 november ’16. Daar tref je het
aanmeldingsformulier.
Je ontvangt het definitieve programma, deelnemerslijst, etc. een week voor de netwerkmeeting.
Locatie
De Malerij vind je aan de Paasvuurweg 7a in Epe. Deze locatie beschikt ook over een B&B. Mocht je
een voorovernachting willen boeken, dan kun je rechtstreeks contact opnemen met www.silogie.nl
of mailen naar info@silogie.nl . Geef aan dat je deelneemt aan de netwerkmeeting, je krijgt dan 10%
korting op de overnachting.
Kosten
Voor de organisatie van deze netwerkmeeting, koffie, thee, lunch etc. vraag ik een bijdrage van €
95,- per persoon (incl. btw). Na aanmelding ontvang je de factuur.
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