
Wat gebeurt er bij de 

implementatie van de Wzd?

Nieuwsgierig? Lees dan verder! 

Nieuwsbrief  maart 2022

De regionale bijeenkomsten zijn gestart

De regionale bijeenkomsten zijn erg populair met in totaal circa 700 aanmeldingen. We 

hebben daarom 6 in plaats van 4 bijeenkomsten georganiseerd. Na de laatste bijeenkomst 

op 7 april delen we alle presentaties en gevonden oplossingen via mail en onze website.

Mocht je belangstelling hebben voor een ‘in company’ workshop bij jouw zorgorganisatie of 

regionaal samenwerkingsverband, horen we dat graag via coördinerendwzd@significant.nl. 

Herkent u dit ook? Naar het totaalbeeld blijven kijken helpt 

We hebben een zorgaanbieder geholpen om inzicht te krijgen in de stand van zaken van de 

implementatie van de Wzd. Dit deden door het maken van een zogenaamde ‘Wzd-foto’ met 

als uitkomst inzicht in wat goed gaat, een gedeelde eindbestemming en mogelijkheden om 

te verbeteren. We hebben een praatplaat ontwikkeld die helpt bij het prioriteren van de 

acties voor het komende jaar, op weg naar de eindbestemming. Je kunt de plaat vinden op 

onze website www.coordinerendwzd.nl

De wind in de zeilen: 
• Randvoorwaarden 
staan goed op papier

• Er is oog voor 
samenwerking met 
cliënt en naasten 

• …

Obstakels op weg naar de 
eindbestemming: 

• Herkennen van kleinere 
vormen van onvrijwillige zorg

• Medewerkers zijn gewend om 
de dingen te doen zoals zij dat 

altijd al deden 
• …

De eindbestemming: 
Werken volgens de Wzd

is ingebed in het 
primaire proces. 

Medewerkers gaan het 
zien als onderdeel van 

het reguliere werkHet anker belemmert de boot op volle snelheid te 
varen: 

• Beperkte ondersteuning vanuit het huidige ECD
• Zorgverantwoordelijken vinden het lastig om 

alles rondom de Wzd goed vast te leggen. 
….

http://www.coordinerendwzd.nl/


Wist je dat….

Agenda

Regionale bijeenkomst Midden en Oost Digitaal 16 maart – ochtend

Regionale bijeenkomst Zuid Digitaal 24 maart - middag

Regionale bijeenkomst Extra 1 Digitaal 29 maart - middag

• We een leuke communicatiekalender hebben die je kunt personaliseren voor je 

organisatie. Zo houd je de aandacht het hele jaar door op de Wzd. Lekker praktisch en 

niet te groots in aanpak!

• We op basis van onderzoek bij Daelzicht hebben geholpen de Wzd te laten landen op 

de werkvloer. Benieuwd hoe? Lees het artikel op www.coordinerendwzd.nl

• Er op de website www.coordinerendwzd.nl omschrijvingen staan van plekken waar we 

ondersteuning bieden én er een dashboard beschikbaar is met de locaties waar we 

ondersteuning bieden?

• Het coördinerend team workshops geeft op locatie over rolverdeling of over de balans 

tussen veiligheid en vrijheid in de Wzd? Neem via de website contact op en bespreek 

de mogelijkheden.

• Vilans een nieuwe versie van de alternatievenbundel heeft? Ze kijken ook uit naar jouw 

bijdrage. Dus deel met hen een mooi alternatief wat goed gewerkt heeft in jouw 

organisatie.

• Per Saldo binnenkort ook bijeenkomsten over de Wzd heeft voor haar leden?

• Francien van de Ven twee mooie boeken over dementie heeft geschreven: “Dementie 

in beeld” en “Hoe dan?”

Regionale bijeenkomst Extra 2 Digitaal 7 april - ochtend

Voor kleine zorgaanbieders wordt een aparte 

bijeenkomst georganiseerd samen met brancheverenigingen

In overleg met verschillende brancheverenigingen voor kleine aanbieders zijn we bezig 

bijeenkomsten te organiseren met thema's die spelen bij kleine zorgaanbieders. Deze 

workshops gaan over regionale samenwerking en over invulling van het stappenplan. De 

exacte invulling en planning van de bijeenkomsten communiceren we aan de leden via de 

sites van de brancheverenigingen en via deze nieuwsbrief.

http://www.coordinerendwzd.nl/
http://www.coordinerendwzd.nl/

