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Shift Happens bij Antropia
over Compassie in de Zorg
Bankencrisis, klimaatcrisis, eurocrisis; er lijkt bijna
geen einde te komen aan de
sombere berichten over de
zoveelste crisis die ons zal
treffen. Maar voor wie goed
oplet zijn er juist nu ook veel
positieve ontwikkelingen te
bespeuren. Dat is althans de
mening van Waronne Elbers
en Sander Louis, de initiatiefnemers van Shift Happens,
een serie bijeenkomsten
over positieve maatschappelijke verandering.

U Driebergen-Rijsenburg
Elbers en Louis, respectievelijk
algemeen manager van Antropia en evenementenorganisator
bij Zeistgeist Producties zijn positief over de toekomst.
‘‘Als je goed de kranten en
nieuwsberichten in de gaten
houdt ontdek je dat tussen alle
negatieve berichtgeving over
bijvoorbeeld de economie en het
klimaat er momenteel ook veel
nieuwe initiatieven ontstaan
rond duurzaamheid, nieuwe
manieren van organiseren en
zingeving.
Dit geldt zowel voor het bedrijfsleven en de overheid maar
ook voor grote groepen burgers. Wij noemen dit de ‘shift’,
de verschuiving, vandaar Shift
Happens’’, vertelt Louis.
‘‘Bij Antropia willen we graag
de ontmoetingsplek zijn voor
mensen die zich betrokken

voelen bij de maatschappelijke
verandering naar een duurzame, slimme en menselijke
samenleving. Daarom past dit
project uitstekend bij ons’’, vult
Elbers aan.
“Door positieve initiatieven
voor het voetlicht te brengen en
mensen rond thema’s als zorg,
onderwijs, natuur en openbaar
bestuur met elkaar te verbinden
willen we de maatschappelijke
verandering een extra zetje geven.”
Het eerste thema dat Shift Happens zal behandelen is Compassie in de Zorg. Volgens Louis is

‘Tal van nieuwe
initiatieven rond
zingeving en
duurzaamheid’
er in de zorgsector behoefte aan
meer menselijkheid. “Steeds
meer dokters en verpleegkundigen onderkennen dat vriendelijkheid en inlevingsvermogen minstens zo belangrijk zijn
als vakkennis en ervaring. Toch
blijkt het in de praktijk erg lastig
om ruimte te maken voor echte
aandacht, medemenselijkheid
en compassie. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor het zorgpersoneel, de patiënten en de familie
daaromheen.”
Het positieve verhaal volgens
Louis en Elbers is dat er vanuit
verschillende hoeken groepen
mensen de handen ineenslaan

Waronne Elbers en Sander Louis zijn de initiatiefnemers van de serie over positieve maatschappelijke verandering.
om het anders te doen. Wat
deze groepen bindt is dat ze de
menselijke maat terug willen
brengen in de zorg.
Compassion for Care is daarvan een goed voorbeeld. Deze
jonge club is ook partner van
Shift Happens en initiatiefnemer Salmaan Sana treedt ook
op tijdens de bijeenkomst.
Het programma bestaat verder
uit een (h)eerlijk diner, sprekers,
workshops en een netwerkborrel. Iedereen is welkom bij Shift
Happens!

Shift Happens voor maatschappelijke verandering
Shift Happens is een initia- van uitdagende plannen
tief van Waronne Elbers van en waardevolle initiatieven
Antropia en Sander Louis die de samenleving vooruit
van Zeistgeist Producties. De brengen. Het doel van Shift
bijeenkomsten zijn bedoeld Happens is het stimuleren
voor mensen die er voor kie- van nieuwe ideeën en initiazen om actief onderdeel te tieven die je kunt toepassen
zijn van de maatschappelij- op je leven, je bedrijf en om
ke verandering. Mensen die anderen te inspireren. Zie
bezig zijn met het realiseren http://shifthappens.eu

Is het systeem
wel zo gezond?
Driebergen-Rijsenburg

Bureaucratie, kostenstijgingen, ontevreden personeel
en klagende patienten… Is
het systeem dat bedoeld is
om zieke mensen beter te
maken zelf wel zo gezond?
Volgens een groeiende groep
betrokkenen is de diagnose
glashelder: De zorg gaat gebukt onder een chronisch
gebrek aan vitamine C: met
de C van Compassie.
Wat is de oorzaak van
het gebrek aan Vitamine
C(ompassie) in de zorg?
Hoe krijg je het medicijn
op de goede plaats? Hoe
organiseer je het praktisch
en zijn er ook bijwerkingen?
Tijdens Shift Happens#1
op 29 mei geven inspirerende experts hun visie op het
thema. Sprekers uit diverse
zorgsectoren delen hun persoonlijke ervaring en leveren
praktische handvatten om
de zorg gezonder te maken,
van bestuurskamer tot op de
werkvloer. De presentatie is
in handen van Lex Bohlmeijer, van het NCRV-radioprogramma Casa Luna.
De bijeenkomst oer Compassie in de Zorg vindt plaats
op 29 mei, van 17.00 tot
22.00 uur in Antropia, cultuur- en congrescentrum,
Hoofdstraat 8, 3972 LA in
Driebergen.
Deelname kost 89 euro, inclusief diner en slotborrel;
studenten betalen 45 euro.
Inschrijven kan tot 25 mei
via shifthappens@antropia.
nl of telefonisch bij AnneMarie de Wee: tel. 0343-531
818 of via de website: http://
shifthappens.eu

