
VOOR WIE?
Psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, ervaringsdeskundigen, bestuurders  
en teamleiders in de zorg. 

AANMELDEN EN INFORMATIE
Voelt u zich door deze uitnodiging aangesproken om in gesprek te gaan over uw idealen? 
Meldt u zich dan aan voor deze inspirerende dag op www.dimencegroep.nl/freedomfirst. 
Op deze pagina vindt u meer informatie over de inspiratiesessie en kunt u tevens uw 
voorkeur voor workshops aangeven.

KOSTEN
Kosten voor de inspiratiesessie zijn 125 euro per persoon.  
Medewerkers van Dimence Groep betalen 75 euro per persoon.

ACCREDITATIE
Is aangevraagd bij de NVvP en het register voor verpleegkundig specialisten.

CONTACT
waardenvol@dimencegroep.nl

LOCATIES
Lebuinuskerk, Deventer
Grote Kerkhof 38, 7411 KV  Deventer 

De Lebuinuskerk in Deventer bevindt zich in het centrum van de stad. De ingang van de 
kerk is onder de toren. Komt u met de auto? Dan kunt u het beste gebruik maken van de 
gratis parkeergelegenheid ‘De Worp’ gelegen aan de andere kant van de IJssel. U kunt 
met het pontje de oversteek maken (retour 1,50 euro). Daarnaast kunt u parkeren in de 
parkeergarage Wilhelminabrug. Direct rondom de kerk is alleen kort parkeren mogelijk. 

Dimence, locatie Brinkgreven, Deventer
Nico Bolkesteinlaan 1, 7416 SB  Deventer

Dimence, locatie Westerdok, Almelo
Haven Noordzijde 45, 7607 ES  Almelo 
Voor vervoer naar deze locatie wordt gezorgd.
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Workshops, locaties Deventer en Almelo:

 
13.45 - 14.30 uur:  workshopronde 1 - Deventer, Brinkgreven
  •  Partir, c’est mourir un peu - over afscheid nemen van een patiënt vanuit  

het perspectief van de behandelaar - Bram Sizoo

   •  Wat blijft er over van persoonlijke waarden in een totaal veranderend  
beroepsveld? - Hans van Andel

  •  Burger, gemeente en ggz-instelling: ‘3 is a crowd’? - Ernst Klunder

14.45 - 15.30 uur:  workshopronde 2 - Deventer, Brinkgreven
   •  Wat voor een hulpverlener wilde ik ook al weer zijn? - De noodzaak tot  

herwaardering van de behandelrelatie - Derek Strijbos

  •  Vertrouwen als smeerolie - Joost Walraven

   •  Tussen werkelijkheid en idealen! - Arjen Tolkamp

  •   Waarde(n)gedreven leidinggeven - Mirjam Stender

12.30 - 15.30 uur:  workshopronde Almelo, Westerdok (incl. vervoer) 
  Tijdens een reis door Westerdok (Almelo) wordt u meegenomen in een  

verandertraject in de zorg. Met een ‘Planetree bril’ krijgt u doorkijkjes naar betere 
zorg, een gezonde organisatie en een helende omgeving. Op locatie Westerdok 
maakt u kennis met vier stichtingen van de Dimence Groep, die samenwerken 
in een omgeving waarin zorgvernieuwing en aandacht voor beleving, verbinding 
en ontmoeting centraal staan. U krijgt informatie over innovatieve manieren van 
werken en organiseren van zorg.

    •  Bouwen aan (waardevolle) zorg doe je met mensen en niet met stenen -  
Arnoud Jansen

   Voor vervoer naar deze locatie wordt gezorgd. U vervolgt het programma in  
Deventer vanaf 15.30 uur.  

15.30 uur Pauze De Steerne, Brinkgreven, Deventer

16.00 uur  Gesprek over spanningsveld tussen persoonlijke  
waarden en de praktijk in de ggz - Sabien Raams 

16.45 uur Wrap up 

17.00 uur Afsluiting en borrel  

PROGRAMMA

Locatie Lebuinuskerk Deventer:

09.00 uur Ontvangst en inschrijving 

09.30 uur  Welkom en toelichting op het programma door dagvoorzitter - Sabien Raams

09.45 uur  Waarden georiënteerd denken in de ggz - een nieuw model vanuit het  
perspectief van de professional - Gerrit Glas

10.30 uur  Kosten noch moeite - over de kracht van waarde gedreven zorg - Jacobine Geel 

11.00 uur Pauze

11.30 uur  Wat ik niet wil dat mij geschiedt, doe ik ook een ander niet!? - persoonlijke  
waarden in het licht van de spoedeisende psychiatrie - Elnathan Prinsen

12.15 uur Muzikaal intermezzo 

12.30 uur Lunch

13.00 uur  Verplaatsen naar workshopruimtes Dimence Groep Deventer en Almelo

Eens bent u in de gezondheidszorg begonnen met allerlei idealen. Die geven energie 
en motivatie. Door een snel veranderend ggz landschap staan deze idealen voor veel 
hulpverleners onder druk. Er is een spanningsveld tussen wat we willen (idealen), 
wat we kunnen (de praktijk) en wat we moeten (wettelijke en administratieve eisen).
Door ambulantisering, nadruk op eigen kracht, empowerment, ervaringsdeskundig-
heid en positieve gezondheid ontstaat tegelijk een ander perspectief op zorg.  
Dit biedt allerlei kansen en zorgt voor nieuw elan.

Deze inspiratiesessie over waarde(n)vol werken in de ggz wil bijdragen aan dit nieuwe elan. Het is 
de tweede in een reeks van inspiratiesessies waarin we de spanningsvelden verkennen en van elkaar 
proberen te leren hoe waarde(n)vol vorm te geven aan onze zorgpraktijk.

Het programma start op 8 september om 9.00 uur in de prachtige Lebuinuskerk in Deventer. Na een 
aantal plenaire lezingen is er na de lunch gelegenheid om op diverse locaties van de Dimence Groep 
deel te nemen aan workshops. In het programma wisselen onderzoek en praktijkvoorbeelden elkaar af.  
Hulpverleners, patiënten en ervaringsdeskundigen laten zich deze dag van hun persoonlijke kant zien.

WIJ ONTMOETEN U GRAAG OP 8 SEPTEMBER IN DE LEBUINUSKERK IN DEVENTER. 

Sabien Raams (directeur bedrijfsvoering Dimence)
Gerrit Glas (psychiater en filosfoof, Dimence Groep/Vrije Universiteit) 


