
- De winst van 
duurzaam ondernemen

en samenwerken -

Op 10.10.2012 vindt in de 
Van Nelle Ontwerpfabriek te Rotterdam 

het Congres Gezonde Zorg plaats.
Een dag vol ontmoeting, inspirerende 

sprekers, prikkelende inzichten 
en praktische kennis op het gebied 

van duurzaamheid in de zorg.

Dit congres wordt georganiseerd door:

Leiderschap voor duurzame 

organisaties in de zorg

‘De menselijke professional – 

de professional als mens’ 

Medisch onderwijs en onderzoek

voor een toekomstige 

gezondheidszorg

Duurzaamheid in de 

bedrijfsvoering

Relationeel en Systemisch 

werken in duurzame 

gezondheidszorg

Co-creatie als bron van 

duurzame innovatie

Prof. dr. Hans Kerkkamp

Noor Bongers

Drs. Jan Huisman

Drs. Martine Busch

Drs. Marja van Vliet

Guus van der Bie, huisarts

Machteld Huber, arts

Jelmer Kranenburg, MSc 

Ir. Adriaan van Engelen

Ir. Jan Jansen

Mw. Patricia Bender

Prof. Dr. Maarten Verkerk
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Klaas van             Jord Willem Janny            Martine Gabriël van 
Egmond Neuteboom      Lageweg Bakker            Busch den Brink

Datum: 10 oktober 2012
Locatie: Van Nelle Ontwerpfabriek te 
Rotterdam 
Kosten: € 195,- p.p. excl. btw (deelnemers
van het MVO Netwerk Zorg 10% korting)
€ 100,- excl. btw voor leden van patiënten-
verenigingen
Inschrijving: Via www.mvonetwerkzorg.nl
Na inschrijving ontvangt u een E-ticket en
routebeschrijving.

Beursvloer: Voor deelname en 
informatie kunt u contact opnemen 
met Marloes Gerritsen via 
m.gerritsen@mvonederland.nl 
of bel 030-2305626

Voor meer informatie ga naar:
www.mvonetwerkzorg.nl

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door: 

Praktische informatie

U kunt aan twee workshops deelnemen. Eerste ronde 11:30 uur, tweede ronde 14:20 uur
Met uitzondering van workshop 1, daar wordt beide rondes gewerkt met dezelfde deelnemers.
Workshop 3 behandelt ‘s ochtends het thema onderzoek en ‘s middags het thema onderwijs.
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Bestuurder Atrium MC te Heerlen

Initiatiefnemer bij 0.0

Bestuurder Iona Stichting

Directeur Van Praag Instituut

Louis Bolk Instituut 

Universiteit Utrecht

Louis Bolk Instituut

Squarewise

Milieuplatform Zorg

Senior adviseur NIGZ

Het Expertisecentrum Familiezorg

Bestuursvoorzitter Vita Valley

Workshops

twitter mee op #gezondezorg en
discussier binnen onze linkedin-
groep: MVO Netwerk Zorg



• Hoe zorgen we ervoor dat de gezondheids-
zorg ook in de toekomst uitvoerbaar is? 

• Hoe betrekken we patiënten bij de zorg? 
• Hoe houden we medewerkers 
gemotiveerd? 

• Hoe verminderen we de milieubelasting? 
• Maatschappelijk verantwoorde zorg, 
een kans voor u?

Over deze vragen en meer discussieert u 
op 10 oktober 2012 met zorgvernieuwers 
tijdens het landelijk Congres Gezonde Zorg
onder muzikale begeleiding van Jazz in 
business.

Thema
Het denken over de zorg kantelt: de mens
centraal, kwaliteit van leven als maatstaf,
bevlogenheid als uitgangspunt, zijn vaak
gebruikte termen. Maatschappelijk verant-
woorde zorg gaat over het verbinden van
mensen, milieu en bedrijfsvoering. 
Ook bieden we inspiratie voor duurzame
bedrijfsvoering. Maatschappelijk verant-
woorde zorg prikkelt bestuurders tot een

herdefinitie van kosten en baten. Hoe druk
je winst niet alleen in geld uit, maar ook 
in maatschappelijke meerwaarde?
Kortom, werkt u in de zorg en wilt u ook 
in de toekomst daar voldoening uit halen?
Wilt u mensen ontmoeten met ideeën,
oplossingen, of met vragen zoals u heeft,
dan moet u op 10 oktober 2012 bij het 
Congres Gezonde Zorg zijn!

Workshops
Er vinden zes inspirerende workshops
plaats, waarvan u er twee kunt bijwonen.
Daarin spreekt u mensen uit de praktijk, 
en formuleert u een toekomstbeeld voor 
de zorg.

Beursvloer
De Beursvloer is dé plek om in contact te
komen met actuele ontwikkelingen rond
maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MVO) in de zorg. Gedurende de dag maakt
u kennis met innovatieve zorginstellingen
en toeleveranciers die toonaangevend zijn
op het gebied van MVO.

8:30 Ontvangst & Registratie

9:30 Welkom en opening congres

Willem Lageweg
Directeur MVO Nederland

9:35 Opening dagvoorzitter

Ir. Jord Neuteboom
Initiatiefnemer Viatore 
maatschappelijke vernieuwingen

9:40 Opening 

Prof. ir Klaas van Egmond
Hoogleraar Geowetenschappen 
Universiteit Utrecht
duurzame gezondheidszorg

10:15 Mini-debat Duurzame samenleving

Prof. dr. Gabriël van den Brink
Hoogleraar Sociale Wetenschappen 
Tilburg University
Prof. dr. Hans Boutellier
Hoofd Verwey-Jonkers Instituut, 
onderzoek maatschappelijke 
vraagstukken
Mr. drs. Janny Bakker
Wethouder Gemeente Huizen, 
modernisering WMO

11:00 Koffie pauze

11:30 Workshops   Eerste ronde

12:30 Lunch pauze

13:30 Mini-debat Duurzaam organiseren

Prof. dr. Erik Heineman
Hoofd Algemene Heelkunde UMCG 
Groningen
Prof. Dr. Maarten Verkerk
Bestuursvoorzitter Vita Valley,
innovatienetwerk in de zorg
Laurens Waling, MSc. 
Adviseur Innovatie en organisatie, 
Alares consultants

14:20 Workshops  Tweede ronde

15:20 Thee pauze

16:10 Mini-debat Duurzame zorgrelatie

Drs. Louis Overgoor
Directeur Big Move Instituut, 
Amsterdam
Drs. Wilma Boevink
Senior wetenschappelijk 
medewerker Trimbos Instituut

16:55 Afsluiting

Special Guest

17:05 Afsluitende borrel

- De winst van duurzaam ondernemen en samenwerken - Programma 10.10.2012

Een congres dat inspireert tot ondernemen
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