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Inloop
Andries Baart Loodsen naar kwaliteit: de bakens en boeien
Netwerk lunch & marktplaats
Aftrap in panel-vorm, introductie wildcard en take a walk on
the wild side
1e Raftsessie
2e Raftsessie
3e Raftsessie
Borrelen en Buizen

Er zijn na het ‘panel’ ‘s middags 4 raft-sessies en 3 rondes:
Raften met bestuurders over schipperen op koers
Een belangrijke randvoorwaarde voor kwaliteit in de praktijk is een optimaal samenspel tussen
professionals en bestuur. Beleid- en kwaliteitsfunctionarissen spelen daarin een verbindende en
cruciale rol. In deze raftsessie gaan bestuurders, waaronder Frank van der Linden bestuurder
van de Tangenborgh hierover graag met je in gesprek.
Raften met HR over de Arbeids-stromen
Met de toename van het aantal ouderen en de afname van beschikbare zorg is het des te
belangrijker om trots te zijn op ons vak. Hoe interesseren we mensen om in de zorg te komen
werken en hoe blijven mensen geïnteresseerd om in de zorg te werken? De finesses van het
ambassadeurschap in de arbeidsmarkt.
Raften met de IGJ over stuurmanskunst
De Inspectie houdt toezicht op de (kwaliteit van) zorg. Hoe vormt de Inspectie zich een beeld,
welke rol speelt het kwaliteitskader en hoe werken we samen aan voortgaande verbetering?
Charlotte de Winter, coördinerend specialistisch senior inspecteur Ouderenzorg gaat hierover
graag met je in gesprek.
Raften met kennis & samen-leren:
De opbrengst van lerende netwerken: kwaliteit, leren en ontwikkelen zijn nauw met elkaar
verbonden, binnen en buiten je organisatie. Welke rol speelt het lerende netwerk? Hoe draagt
het lerend netwerk bij aan kwaliteit? Aan de hand van de resultaten van een onderzoek
wisselen we uit over de praktijk. M.m.v. Christa Ooms (masterstudent Wageningen
Universiteit) en Gerdienke Ubels (ActiZ)
Daarnaast een side-programma (vanaf 12.30 uur):
- Oud-zijn-ervaren (trek het je aan)
- Digitaal-vaardig in de zorg (site-seeing)
- ‘i-nurse’ (innovatie on-the-fly)

