Waardigheid en trots congres Den Bosch

Samen werken aan steeds betere verpleeghuiszorg. Daar draait het om op het jaarlijkse congres van
Waardigheid en trots. Let op! Gezien de oplopende aantallen besmettingen vinden wij het niet verantwoord
om het fysieke deel van het congres door te laten gaan. Iedereen die zich heeft aangemeld, kan deelnemen
aan ons online programma. Alle fysieke sessies komen te vervallen.

Toekomst verpleeghuiszorg
Tijdens de Waardigheid en trots Congressen volg je inspirerende keynotes van sprekers uit de zorg. Daarnaast
delen experts en zorgorganisaties hun kennis en ervaringen tijdens sessies. Elk van de vier congressen heeft
één thema dat net iets meer de aandacht krijgt. Voor het congres op 6 december is dat het thema Toekomst
verpleeghuiszorg. Dit thema wordt ’s ochtends uitgelicht in de talkshow en de keynotesessie.
Bekijk het programma op 6 december in Den Bosch.

Wat kun je verwachten
Keynotes, praktijksessies en talkshows met enthousiaste sprekers.
Boeiende onderwerpen zoals: welzijn, palliatieve zorg, innovatie, dementie, regionale samenwerking,

https:/www.waardigheidentrots.nl/agenda/waardigheid-en-trots-congres-den-bosch/

arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid.
We kijken terug op het afgelopen jaar: welke impact had het coronavirus, hoe gaat het met jullie en wat
hebben we van corona geleerd?
Maak je eigen persoonlijke online programma.

Voor wie
Het congres is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de verpleeghuiszorg. Deelname aan Waardigheid en
trots congressen is kosteloos.

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.’

Datum en tijd
Maandag 6 december 2021
Tijd: 9.15 tot 16.00 uur:
talkshow en keynotespreker in de ochtend
2 workshoprondes in de middag

Ben jij erbij dit najaar?
Bekijk alle informatie over de Waardigheid en trots congressen op de speciale congreswebsite. Hier kun je je
ook aanmelden. Je vindt er de meest actuele informatie over de congressen.
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