Algemene informatie
Locatie
Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist, Tel: 0343 - 492 492
Inschrijving
U kunt zich online inschrijven via www.nvlojaarcongres.nl
De deelnamekosten zijn inclusief:
• Deelname aan het programma op 29 & 30 september
• Koffi e, thee en lunch op beide congresdagen
• Diner op donderdag 29 september
Kosten inschrijving
NVLO leden
Niet NVLO leden

t/m 30 juni 2016
€ 195,€ 395,-

vanaf 1 juli 2016
€ 295,€ 495,-

Het is niet mogelijk om u voor één dag te registreren.
Wij willen u aanmoedigen om collega’s van andere afdelingen binnen uw ziekenhuis mee te
nemen naar het congres, zij zijn van harte welkom! Wanneer u drie of meer personen vanuit
één ziekenhuis tegelijk inschrijft, ontvangt u 5 % korting op het totale registratietarief. De
personen dienen gelijktijdig te worden ingeschreven en zij dienen allen werkzaam te zijn bij
dezelfde organisatie. Vraag het groepsregistratieformulier aan door een email te sturen nar:
info@congresscompany.com
Sponsoring
Indien u interesse heeft in sponsormogelijkheden, neem dan contact op met:
Sponsoring@congresscompany.com of 073 - 7003500
Hotelaccommodatie
Er zijn een beperkt aantal kamers beschikbaar in Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum.
Hotelreserveringen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De persoon die de
tweepersoonskamer reserveert, dient het volledige bedrag te voldoen.
Kosten 1-persoonskamer incl. ontbijt: € 91.50

Kosten 2-persoonskamer incl. ontbijt: € 139

Betaling
Uitsluitend door middel van iDeal.
Annulering
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór 1 september 2016 vindt restitutie plaats onder
aftrek van € 50,00 administratiekosten. Na deze datum vindt geen restitutie meer plaats. Het is
wel mogelijk om een vervanger te sturen.
Congressecretariaat

Postbus 2428
5202 CK ’s-Hertogenbosch
Tel. 073 - 7003500
info@congresscompany.com
www.congresscompany.com

“Sturen op capaciteit”
29 & 30 september 2016

Woudschoten Conferentiecentrum, Zeist

www.nvlojaarcongres.nl

Inleiding
Voldoende capaciteit is voor een zorgaanbieder een vereiste om dagelijks verantwoorde zorg
te kunnen leveren. Tegelijkertijd hangt aan alle capaciteit die ingezet wordt een prijskaartje. De
ontwikkelingen in de zorg noodzaken ziekenhuizen tot een goede sturing en doelmatig gebruik
van deze (schaarse) capaciteit. Tijdens het NVLO congres is capaciteitsmanagement de
rode draad door het programma en vanuit verschillende invalshoeken wordt het onderwerp
belicht; personeel, middelen, materialen en organisatie.
Lucien Engelen
Lucien Engelen is directeur/oprichter van het Radboud REshape Innovation Centre en
Radboud REshape Academy. Als directeur experimenteert hij met de toepassing van
de nieuwste technologieën in de zorg. Zo wil hij inspelen op de stijgende zorgkosten,
een toenemende zorgvraag en een tekort aan gekwalificeerd personeel. Deze
technologieën maken het bovendien mogelijk dat een patiënt een actieve rol krijgt
in het behandelingsproces: de patiënt als partner.
Dirk van Goubergen
Dirk van Goubergen, directeur Van Goubergen P&M en hoogleraar aan de
Universiteit van Gent. Expert op het gebied van productiviteitsverbetering met behulp
van Lean Management en Six Sigma. ‘Hoofddoel van lean is het slimmer organiseren
van alle bedrijfsactiviteiten’, zegt Dirk van Goubergen. ‘Lean is een business strategie,
waarbij gestreefd wordt naar perfectie op de lange termijn: je moet dus continu
blijven verbeteren. Lean is veel meer dan een handige toolbox die je er even ingooit.
Tijdens zijn lezing neemt Dirk ons mee in de stappen die gezet moeten worden.

Foto door:
Sander
Jurkiewicz

Jaap Bressers
Tijdens een vakantie in Portugal, Jaap is dan 21, verandert alles. Een frisse duik in
zee loopt uit op een hoge dwarslaesie. Jaap is voor de rest van zijn leven vanaf
borsthoogte verlamd, kan zijn vingers niet meer bewegen en zit in een rolstoel. Een
zware revalidatieperiode volgt, waarin hij er alles aan doet om zo sterk mogelijk
weer uit de strijd te komen. Het is niet erg als iets niet lukt, maar hij wil er wel alles
aan gedaan hebben. Humor blijkt in deze periode een geweldig middel om te
relativeren.

Jitske Kramer
Jitske Kramer is corporate antropoloog en expert op het gebied van verbindend
leiderschap, internationaal teamwerk, diversiteit en het creëren van een inclusieve
werkcultuur.“De kern van leiderschap en co-creatie is het omgaan met elkaars
verschillen en overeenkomsten. Het is een kwestie van mentaliteit. Elke dag het
gewone uitdagen. Het gaat over nieuwsgierigheid. Over het inzetten van ieders
uniekheid. Over kijken vanuit een opvallend perspectief. Zonder automatische
piloot. Het lef om van de gebaande paden af te wijken. Over durven uitdagen. En vragen
stellen. Het gaat over het veilig maken om anders te mogen en kunnen zijn. Openstellen.
Exploreren. Creëren. Over genieten van elkaars verschillen. En het benutten ervan.
Dolf Jansen
Dolf Jansen is de snelste cabaretier denkbaar, hij spreekt net zo vlug als hij loopt.
Hij is creatief en schrijft columns, verhalen, gedichten, liedteksten, reisverhalen etc.
Tevens is hij een betrokken mens. Hij zet zich in voor o.a. Oxfam Novib, WarChild en
het KWF.
Foto door:
Marije Kuiper

Het belooft weer een fantastisch congres te worden.
Graag tot ziens op donderdag 29 en vrijdag 30 september!
Namens het NVLO bestuur,
Jeannette Ronchetti

Programma
Donderdag 29 september
09:00	Ontvangst en registratie
deelnemers
Dagvoorzitter:
	Mimoen Ahmidi, bedrijfskundig
manager OK, Alrijne ziekenhuis,
Voorzitter NVLO
09:30	Opening Congres door de
(dag)voorzitter NVLO
Mimoen Ahmidi
09:40
25 jaar NVLO!
	Een overzicht van 25 jaar NVLO!

15:00

Pauze

15:15

Waar een wiel is, is een weg!
Jaap Bressers

16:00	Algemene samenvatting van
de bijeenkomst door de (dag)
voorzitter
16:15 - 17:00

Algemene ledenvergadering

17:00 - 18:30

Netwerkborrel met sponsoren

19:00	Diner en aansluitend een
spetterende feestavond!
	Thema: Silver Party (25 jaar
jubileum)

09:50

Reshape Your Future
Lucien Engelen, directeur
Radboud REshape Innovation
Centre en Radboud REshape
Academy

10:45

Pauze

Vrijdag 30 september

11:00

Sturen en besturen!
Mark van Houdenhoven,
bestuurder St. Maartenskliniek,
bijzonder hoogleraar aan
Radboud Universiteit

09:30	Opening tweede congresdag
door de (dag)voorzitter NVLO
Mimoen Ahmidi

11:30	
Het slim meten van de
menselijke capaciteit
Raymond Hannes

12:15

Lunch

13:00

Z ijn we een pretpark of een
stromende rivier?
Dirk van Goubergen, directeur
Van Goubergen P&M en
hoogleraar aan de Universiteit
van Gent

Integraal capaciteits
management
	Charlotte Pauli en Renée
te Poele, Senior Manager
Health Care, EY Advisory
14:00

09:45

Wow! Wat een verschil
Jitske Kramer, corporate
antropoloog, trainer, coach

 e kunst van teamwork en
D
teaming
	Eric Koenen, oprichter
en partner van de
Doorwerthgroep
10:45

11:30

Pauze

12:00

Hoe bereik je je doel?
Dolf Jansen, cabaretier,
schrijver, muzikant, presentator
en marathonloper

12:45	Afsluiting congres en
aansluitend lunch

