
Programma college Amsterdam, 3 en 4 juni 2021. 
Innovatie en mogelijkheden & voorbeelden van samenwerking tussen de 
zorgdomeinen. 
 

Donderdag 3 juni 2021 

08.45 - 09.00 Ontvangst en welkom. Introductie. 

09.00 - 10.30 

Onderwerp: 

Hans Feenstra, voorzitter Raad van Bestuur Martini Ziekenhuis. 

Bestuurdersverantwoordelijkheid, nieuwe tijden, nieuwe verantwoordelijkheden. 

10.30 - 12.00 Updaten Moties 

12.00 - 13.00 Lunch. 

13.00 - 14.30 

Onderwerp: 

Dennis van Veghel, directeur/bestuurder Nederlandse Hart Registratie (NHR). 

Met het hart (en kwaliteit) op de juiste plaats. 

14.45 - 15.45 

Onderwerp: 

Borrel met Wim Daniëls, schrijver en taalkundige. 

Reflectie taalgebruik in de zorg. 

16.00 Afsluiting en vertrek naar Slotdebat. 

16.30 - 17.00 

17.00 - 19.30 

19.30 

20:30 

Slotdebat ontvangst. 

Behandeling moties en stemming. 

Feestelijke afsluiting met dinerbuffet. 

Einde slotdebat 

AcademieNieuwezorg - (020) 845 40 18 - info@academienieuwezorg.nl 
*Dit programma is onder voorbehoud, actuele ontwikkelingen in de zorg kunnen oorzaak zijn van wijziging in het definitieve programma en/of locaties. 
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Programma college Amsterdam, 3 en 4 juni 2021. 
Innovatie en mogelijkheden & voorbeelden van samenwerking tussen de 
zorgdomeinen. 
 
 Vrijdag 4 juni 2021 

08.45 - 09.00 Ontvangst en welkom. Introductie. 

09.00 - 10.30 

Onderwerp: 

Bas van den Dungen, directeur-generaal Curatieve Zorg. 

"Bezig zijn met mensen en minder met systemen” en hoe werkt dat binnen VWS. 

10.30 - 12.00 

Onderwerp: 

Ruud Klarenbeek, directeur/bestuurder JP van de Bent Stichting. 

Toekomstbestendig organiseren en besturen in de zorg. 

12.00 - 13.00 Lunch. 

13.00 - 14.30 Herman Tjeenk Willink, voormalig politicus en voormalig vice-president 

van de Raad van State. 

Houdbaarheid marktwerking in het publieke domein. Onderwerp: 

14.30 - 16.00 Paul Frissen, decaan en bestuursvoorzitter NSOB en 

Hoogleraar Bestuurskunde Tilburg University. 

De illusie van de maakbaarheid van de goede bedoelingen. Onderwerp: 

17.00 - 20.00 Diner en reflectie. 
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*Dit programma is onder voorbehoud, actuele ontwikkelingen in de zorg kunnen oorzaak zijn van wijziging in het definitieve programma en/of locaties. 
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