Save the date: Waardigheid en trots
Congressen – najaar 2021

Samen werken aan steeds betere verpleeghuiszorg. Daar draait het jaarlijkse congres van Waardigheid en trots
op locatie om. Komend najaar organiseren we maar liefst vier congressen: in Nieuwegein (15 november),
Zwolle (22 november), Rotterdam (29 november) en Den Bosch (6 december). Bij deze congressen organiseren
we ook een inspirerend online programma; bekijk vast welke sprekers er komen! Inschrijven kan na de
zomervakantie, maar zet de data vast in je agenda.

Vier congressen, vier data, vier thema’s
Tijdens de reeks Waardigheid en trots Congressen volg je inspirerende keynotes van sprekers uit de zorg.
Daarnaast delen experts en zorgorganisaties hun kennis en ervaringen tijdens sessies. Vier thema’s staan
centraal: Persoonsgerichte zorg, Werken met plezier, Innoveren en leren en Toekomst verpleeghuiszorg.
Tijdens alle congressen komen deze thema’s aan bod. Maar elk congres heeft één thema dat net iets meer de
aandacht krijgt. Zowel op locatie als online.

Wat kun je verwachten?

https:/www.waardigheidentrots.nl/actueel/save-the-date-congressen-2021/

Keynotes, praktijksessies en talkshows met enthousiaste sprekers.
Boeiende onderwerpen zoals: welzijn, palliatieve zorg, innovatie, dementie, regionale samenwerking,
arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid.
We kijken ook terug op het afgelopen jaar: welke impact had het coronavirus, hoe gaat het met jullie en wat
hebben we van corona geleerd?
Kun je niet op locatie komen? Volg dan het inspirerende online programma.
Maak je eigen persoonlijke programma. Kom bijvoorbeeld naar Nieuwegein op 15 november én volg het
online programma over innoveren en leren op 29 november. Jij bepaalt!
Ontmoet mede-professionals om mee in gesprek te gaan en kennis uit te wisselen.
Kortom: goed verzorgde dagen, boordevol inspiratie! Zowel op locatie als online.

Wie zijn de sprekers?
Inmiddels zijn er steeds meer sprekers voor de congressen bekend. In dit overzicht voegen we steeds de
nieuwe sprekers toe.
Teun Toebes woont als 22-jarige in een verpleeghuis en heeft als doel om de levenskwaliteit van
mensen met dementie te verbeteren. Wij gaan hierover met hem én met een bewoner in gesprek
tijdens ons congres op 15 november in Nieuwegein. Meer weten over Teun?
Anne-Mei The is bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en de Sociale Benadering Dementie. Ook
heeft zij Tao of Care opgericht, dat zich inzet om mensen met dementie en naasten in hun leefwereld
te ondersteunen. Mis haar verhaal niet op ons congres op 15 november in Nieuwegein. Meer weten
over Anne-Mei?
Foppe de Haan vertelt over zijn aanpak en ervaringen als voetbaltrainer waarbij samenwerking,
teambuilding, prestatiegericht bezig zijn en omgaan met verschillende culturen een grote rol spelen.
Zorg dat je erbij bent op ons congres op 22 november in Zwolle. Meer weten over Foppe?
Jethro Hardeman pleit als innovatie-adviseur voor een andere benadering van innovatie in de
gezondheidszorg. Op het congres van 29 november in Rotterdam neemt Jethro ons mee in de
wondere wereld van zorginnovatie en verbindt dit met de praktijk van alledag. Meer weten over
Jethro?

Ben jij erbij dit najaar?
Zet deze data alvast in je agenda. Na de zomervakantie is het mogelijk om je aan te melden. Houd ook de
speciale congreswebsite in de gaten! Hierop staan binnenkort de nieuwste keynote sprekers en de meest
actuele updates over de congressen.
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Coronamaatregelen
De congressen worden uiteraard georganiseerd met inachtneming van de wettelijke
coronamaatregelen. Per 25 september aanstaande geldt dat we voor toegang tot de fysieke
bijeenkomst met behulp van de CoronaCheck app controleren of de deelnemers gevaccineerd zijn, dan
wel een recente test (maximaal 24 uur oud) hebben gedaan. Deze test moet je zelf regelen.

Data, tijden en locaties
Maandag 15 november 2021
Tijd: 9.15 tot 16.00 uur
Locatie: NBC Nieuwegein
Centraal thema: Persoonsgerichte zorg
Maandag 22 november 2021
Tijd: 9.15 tot 16.00 uur
Locatie: Nieuwe Buitensociëteit Zwolle
Centraal thema: Werken met plezier
Maandag 29 november 2021
Tijd: 9.15 tot 16.00 uur
Locatie: De Doelen Rotterdam
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Centraal thema: Innoveren en leren
Maandag 6 december 2021
Tijd: 9.15 tot 16.00 uur
Locatie: Congrescentrum 1931 Den Bosch
Centraal thema: Toekomst verpleeghuiszorg

Deelnemers – congres 2019
‘Oud-collega’s getroffen en nieuwe connecties opgedaan. Het was een inspirerende dag!’
‘Veel gehoord en gezien. Conclusie: in de zorg werken is geweldig.’
‘Het was een goed georganiseerde dag, met veel interessante en leerzame workshops.’

Meer weten
Hou de speciale congreswebsite in de gaten voor de meest actuele updates over het congres en nieuws over
de sprekers. Ook vind je daar een impressie van het congres van 2019.
In de agenda vind je de aankondigingen van de verschillende congressen met meer informatie per congres.
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