
MISSIE 
ZORG 010
De zorg voor altijd anders

Met:

  dagvoorzitter Ruud Koolen, directeur Dutch Health Hub

   Keynote van filosoof Ruud Veltenaar, die ons uit de waan van de 

dag haalt en meeneemt in de bewegingen van de maatschappij 

en de zorg, radicale afhankelijkheid verlangen en verbinden 

   Marjolein Tasche, voorzitter bestuur deRotterdamseZorg 

en bestuurder SFG, en Jacqueline Stuurstraat, directeur 

deRotterdamseZorg, aan het woord over de transitie naar de 

zorg van de toekomst 

   de Achterkant van het Gelijk: een socratisch gesprek tussen 

bestuurders over de gezamelijke maatschappelijke opgave

   SPOT ON sessies: korte knapperige presentaties met inspiratie en 

goede voorbeelden door en voor het netwerk in de regio

   Verdiepende sessies: bekijk op de volgende pagina het 

keuzemenu

   Gezamenlijke afsluiting met terugkoppelingen uit de subssessies

   Heel veel netwerkmogelijkheden

WA N N E E R

Donderdag 
16 september

H O E  L A AT

08.00 – 17.30 uur

P R O G R A M M A

WA A R

De Doelen
te Rotterdam

ARBEIDSMARKTCONGRES DEROT TERDAMSEZORG

Tijdens het arbeidsmarktcongres staat de transitie in de zorg 

centraal vanuit het perspectief van de arbeidsmarkt. De 3Dprint

is de onderlegger van het programma en de drie hoofdthema’s van 

het congres zijn dan ook: ruimte voor de zorgprofessional en meer 

werkplezier; onderwijsvernieuwing en leven lang ontwikkelen; en 

anders besturen vanuit de maatschappelijke opgave. 

Alvast in de stemming komen? Bekijk deze 

spoken word die we maakten voor dit congres. 

Wat is jouw missie? 

Deel het in een video!
Wat is jouw persoonlijke 
missie voor de toekomst 
van zorg? Hoe zorg jij 
ervoor dat zorgprofessionals 
deze beweging bottom-up 
kunnen starten/versnellen? 
Deel het en inspireer een 
ander. Spread the word! 
Samen brengen we de zorg 
in beweging. Deel jouw 
persoonlijke missie in een 
video. Hoe je dat het best 
kan doen lees je hier. 

  Lees meer

W E B S I T E

derotterdamsezorg.nl/
missie010

https://derotterdamsezorg.nl/wp-content/uploads/2021/06/Video-estafette-Persoonlijke-zorgmissie-1.pdf
https://youtu.be/fU4b9ixje2g
https://derotterdamsezorg.nl/wp-content/uploads/2021/03/3D-print-deRotterdamseZorg-Publieksversie.pdf
https://derotterdamsezorg.nl/wp-content/uploads/2021/06/Video-estafette-Persoonlijke-zorgmissie-1.pdf


SESSIE 1    Onderwijsvernieuwing  
en leven lang ontwikkelen

Leercultuur | Fit for the future

De wereld van morgen komt steeds dichterbij. Hoe 
ziet die eruit? Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers 
klaar zijn voor deze toekomst? En wat betekent dit 
voor ons onderwijs? In deze lezing neemt Miriam Boer, 
onderwijskundige en oprichter van de Leerpoli, je mee 
in de transities die vanuit het leren nodig zijn. Zodat 
we niet alleen vandaag goede zorg kunnen leveren, 
maar dit ook in de toekomst kunnen blijven doen. 
Ontdek hoe jij ervoor zorgt dat jouw medewerkers zich 
futureproof ontwikkelen. 

Miriam Boer  
Leerpoli

K E U Z E M E N U  V O O R  D E  V E R D I E P I N G S S E S S I E S

Externe sprekers verzorgen vier sessies over de thema’s sociale innovatie, 
leercultuur, zeggenschap en samenwerking in de keten. Iedere sessie 
heeft een hoog informatief gehalte én biedt praktische handvatten. Maak 
je keuze over welk onderwerp je graag mee de diepte in wordt genomen. 
Hieronder lees je meer over de 4 verdiepingssessies. 

SESSIE 2     Ruimte voor de zorgprofessional 
en meer werkplezier

Sociale Innovatie | beleid in uitvoering

Sociale innovatie in de zorg is cruciaal: zowel om 
de uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan als 
om de beloften van technologische innovaties waar 
te maken. Maar hoe vat je vernieuwend werken 
in concreet beleid? Hoe stimuleer je initiatieven 
en welke resultaten mag je verwachten? Dr. Niels 
van der Weerdt, oprichter van de Sociale Innovatie 
Academie binnen de Erasmus Universiteit, deelt tijdens 
deze sessie praktische handreikingen en concrete 
voorbeelden.

Niels van der Weerdt
oprichter van de 
Sociale Innovatie Academie 

SESSIE 3     Anders besturen vanuit de 
maatschappelijke opgave

De toekomst van de zorg vraagt om een andere
manier van besturen. Vanuit de gezamenlijke
maatschappelijke opgave, domein overstijgend,
in de keten. Nanne Dodde, veranderdeskundige 
in de zorg en gastdocent bij o.a. Nyenrode
Business Universiteit en de Universiteit van
Amsterdam, heeft vele organisaties in de ge-
zondheidszorg begeleid in leiderschaps- en
organisatieontwikkeling. In de verdiepende sessie
neemt hij je mee in de noodzaak en de kunst van
het samenwerken in netwerken.

SESSIE 4    Ruimte voor de zorgprofessional 
en meer werkplezier

Zeggenschap van Zorgprofessionals |  
Van bedside tot boardroom 

De kern van de zorg is de zorgprofessional. Gezien 
de toenemende zorgvraag is het een uitdaging die 
professional in de toekomst optimaal in te zetten. 
Zeggenschap over het vakmanschap is daarbij cruciaal. 
Maar wat houdt dat nou eigenlijk in? En wat betekent 
dat voor de zorgprofessional zelf, en voor leidingge-
venden? Pieterbas Lalleman (ook wijkverpleegkundige) 
vertelt wat verzorgend en verpleegkundig werk eigen-
lijk is in relatie tot loopbaanpaden, gedifferentieerd 
werk en rebels en relationeel leiderschap. 

Pieterbas Lalleman 
senior onderzoeker leiderschap 
en beroepsontwikkeling van 
verpleegkundigen
Hogeschool Utrecht

Nanne Dodde
Founder 3ND, docent Beeckestijn,
Nyenrode, Universiteit van
Amsterdam en Jan van Es Instituut
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