UITNODIGING

SCHRIJF JE IN VOOR RN2BLEND-CONGRES ‘VERPLEEGKUNDIGEN OP STOOM’ OP 14 JUNI

Leren van ervaringen
met gedifferentieerd werken
RN2Blend organiseert op dinsdag 14 juni 2022 het congres ‘Verpleegkundigen op stoom Leren van ervaringen met gedifferentieerd werken’. Je kunt je nu aanmelden!
RESULTATEN DELEN EN LEREN VAN ELKAAR
RN2Blend is het 4-jarige wetenschappelijk onderzoeksprogramma naar gedifferentieerd
verpleegkundig werk in ziekenhuizen en umc’s. Het programma is ongeveer halverwege.
Tijdens het congres delen de onderzoekers de eerste resultaten en bevindingen. Daarnaast
is er uitgebreid gelegenheid voor ontmoetingen, ervaringen delen en leren van elkaar.
DEELSESSIES OVER 4 THEMA’S
De dag wordt georganiseerd rond 4 thema’s. Voor ieder thema is een deelsessie georganiseerd.

In de deelsessies gaan onderzoekers en deelnemers samen dieper in op de thema’s:
• Wat is verpleegkundig werk?		

• Zeggenschap, leiderschap en invloed

• Het ideale team?					

• In beweging!

PROGRAMMA CONGRES
8.30 uur

Ontvangst en registratie

9.15 uur

Opening door dagvoorzitter Jesper Rijpma

9.35 uur

Conny Helder, minister van Langdurige Zorg en Sport
Marieke Schuurmans, Chief Healthcare Organization bij de Nederlandse
Zorgautoriteit en hoogleraar verplegingswetenschap UMC Utrecht

10.30 uur

Pauze

11.00 uur

Eerste ronde deelsessies

12.30 uur

Lunch

13.30 uur

Tweede ronde deelsessies

15.00 uur

Pauze

15.30 uur

RN2Blend-hoogleraren Hester Vermeulen, Lisette Schoonhoven en Roland Bal
gaan in gesprek met de zaal: wat neem en geef je mee?

16.00 uur

Muzikale afsluiting door Sabine Uitslag en band

17.00 uur

Borrel en in gesprek met de onderzoekers

LOCATIE
Het congres vindt plaats in de Rijtuigenloods in Amersfoort.
VOOR WIE?
Het congres richt zich op verpleegkundigen, verpleegkundig onderzoekers, leidinggevenden,
stafmedewerkers en bestuurders van zorgorganisaties in alle zorgbranches.
En op studenten verpleegkunde en verplegingswetenschap en geïnteresseerden uit brancheen beroepsorganisaties.
MELD JE AAN!
Enthousiast? Meld je aan voor het congres. Deelname kost € 145,VRAGEN?
Heb je vragen over het congres of wil je meer informatie over RN2Blend?
Neem contact op met het projectteam via info@rn2blend.nl.

