Zorgconferentie

Sociale innovatie in de zorgsector
Vernieuwing in werken en organiseren
Datum:
Locatie:
Organisatie:

Dinsdag 8 november
Jacobs Douwe Egberts – Grimbergen
Déhora België

Programma
8.30u

Ontvangst en registratie

Plenair inleidend gedeelde
9.20u.

Verwelkoming en toelichting programma van de conferentie
Dhr. Luk Berlanger, Directeur Déhora België

9.30u.

Setting the scene: uitdagingen, oplossingen en voorspellingen
Dhr. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

10.15u.

Waar draait het om bij sociale innovatie in de zorg?
Ben Jansen - CEO Déhora Consultancy Group

11.00u.

Koffie- en theepauze

11.20u.

Eco-HR. Hoe duurzaam omgaan met talent in de zorgsector?
Chris Wuytens - Managing Director bij ACERTA

12.00u.

Panelgesprek “Om wélke innovaties vraagt de zorg?”
Interactief vraag/antwoord gesprek o nder leiding van Luk Berlanger.
Aan de tafel zitten:

Chris Wuytens, ACERTA

Ben Jansen - Déhora Consultancy Group

Jan Blockhuys - Woordzorg
 Pieter Van Herck - Voka Health Community

12.30u.

Afsluiting voormiddag: overlopen agenda namiddag en mededelingen

12.35u.

Lunchpauze en gelegenheid tot netwerken .
+ Pauze-sessie: Powered by VOKA Health Community
Pieter Van Herck – senior adviseur welzijn - en gezondheidsbeleid bij VOKA

Na de lunchpauze wordt de groep deelnemers in 3 deelgroepen verdeeld. Aan de hand van
een ‘doorschuifsysteem’ volgt elke groep één van de drie interactieve verdiepingssessies
mbt. sociaal innovatieve projecten en maatregelen.
Op het einde heeft élke groep deelgenomen aan elke sessie.

Meer informatie en aanmelden: http://www.dehora.be/zorgvoorinnovatie
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Deelsessies namiddag
13.30u

Verdiepingsronde #1 “ Om welke innovaties vraagt de zorg”

14.30u.

Wisselmoment (korte koffie- en theepauze)

14.45u

Verdiepingsronde #2 “ Om welke innovaties vraagt de zorg”

15.45u.

Wisselmoment (korte koffie- en theepauze)

16.05u

Verdiepingsronde #3 “ Om welke innovaties vraagt de zorg”

17.05u.

Lessons learned: conclusie en samenvatting
Dhr. Luk Berlanger fietst met u door het verloop van de dag en zet de belangrijkste
conclusies op een rij. Een laatste gelegenheid om in groep vragen te stellen en
openstaande vragen te delen met de overige aanwezigen

Aansluitend

Inloopspreekuur met eindborrel
Het einde van het programma loopt over in een netwerkborrel en een
informatiemarkt van deelnemende partners in de aangrenzende ruimte. U kunt ook
gebruikmaken van het inloopspreekuur; deelnemers kunnen van die gelegenheid
gebruik maken om met aanwezige des kundigen in gesprek te gaan.

Verdiepingssessies namiddag


Sessie #1:Rapporteren en overdragen in een vraaggericht zorgklimaat
Jan Blockhuys –



Communicatietrainer en medeoprichter Woordzorg

Sessie #2: Ruimte voor initiatief en zeggenschap van werknemers
Ria Van den Eynde - Sectormanager ondersteunende diensten Stad Geel



Sessie #3: Van zorgvraag naar capaciteitsplanning met geïntegreerde flexibilisering
Hein Staps - Algemeen Manager van La Salle (onderdeel van de Koraal Groep)

Met ondersteuning van
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