
 

 

 

 

Op 28 mei 2015 organiseren Venturaplus, Timpaan Advies, de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid 

Noord-Nederland en de Educatieve Bibliotheek de conferentie: 

 

Zorg in het Noorden: Zeker en gezond in 2030. 
Vrijdag 10 april presenteerde de commissie Innovatie Zorgberoepen (onder leiding van Marian Kaljouw) haar 

advies aan minister Schippers. Het advies gaat over de toekomst van de zorg en de bijbehorende beroepen- 

en opleidingenstructuur. Het advies zal veel consequenties hebben voor zorgberoepen in Nederland. Wilt u 

het advies al bekijken? Het advies is te vinden op www.venturaplus.nl/bibliotheek. 

 

Tijdens de conferentie ‘Zorg in het Noorden: Zeker en gezond in 2030’ wordt het advies van de Commissie Kaljouw 

nogmaals toegelicht. Daarna geven Friese bestuurders en experts in korte pitches hun visie op zorg en welzijn in 

2030. Het middagprogramma bestaat uit actieve workshops op verschillende thema's, waaronder toekomstige 

competenties, ICT-toepassingen in de wijk, de toekomstige eerstelijnszorg en scenarioplanning. 

 

Doel 
Het doel van deze conferentie is om: 

● Kennis te delen over de toekomstige zorg- en beroepenstructuur; 

● Kennis te delen over innovatieve best practises van o.a. ICT en serious gaming in de zorg in 

Noord-Nederland; 

● Vertaling maken van een toekomstbeeld naar kansen en acties voor de eigen organisatie. 

Praktisch: 
Wanneer: donderdag 28 mei  

Tijd : 9.30 - 16.00 

Locatie : WTC, Leeuwarden 

Kosten : € 35,- 

Aanmelden : voor 14 mei 2015 

 

Sjoerd Tolsma, VFG-portefeuillehouder Gezondheid & Welzijn bij Gemeente Súdwest Fryslân zal het 

dagvoorzitterschap van deze conferentie op zich nemen. 

 

 

http://venturaplus.nl/media/upload/files/Naar%2Bnieuwe%2Bzorg%2Ben%2Bzorgberoepen%2B(de%2Bcontouren).pdf
http://venturaplus.nl/media/upload/files/Naar%2Bnieuwe%2Bzorg%2Ben%2Bzorgberoepen%2B(de%2Bcontouren).pdf


Programma: 
9.00 uur Ontvangst 

9.30 uur Opening door Sjoerd Tolsma 

9.45 uur Expert pitches 

● Key note commissie Kaljouw - Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren 

● Guus Schrijvers, Zorgbelang Fryslân - De cliënt en het cliëntbelang in 2030 

● Jan Bleeker, Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland - Burgerparticipatie en ICT: 

hoe doe je dat?  

● Anke Huizenga, ZuidOostZorg - Anderhalvelijnszorg & Ouderenzorg in 2030 

11.15 uur Koffie & thee 

11.30 uur Expert pitches  

● Roelov Kuipers, Bibliotheken Zuidoost Fryslan & Hylke van Dijk, lector Serious Gaming (NHL)  Digitale 

mogelijkheden in de zorg 

● Kees Donkervoort, MCL - Hoogcomplexe zorg in 2030 

● Ine Berkelmans, Venturaplus - De arbeidsmarkt in zorg en welzijn, op weg naar de toekomst 

● Gedeputeerde provincie Fryslân o.v. 

12.30 uur Lunch 

13.30 uur Workshopronde 1 

● Aan de slag met digitale informele zorgdiensten - Arnold Bloem, adviseur Drie Decentralisaties Timpaan 

Advies 

● Met scenarioplanning goed voorbereid richting 2030 - Karin Lutterop, adviseur ZorgPleinNoord 

● De ideale zorgverlener van de toekomst - Fieke Knipping 

● De doorontwikkeling van de eerstelijn richting 2030 - Nynke Schouwenaars, beleidsadviseur ROS Friesland 

& Riet ten Hoeve, huisarts en bestuurslid LHV-huisartsenkring Friesland 

14.45 uur Workshopronde 2 (zie ronde 1) 

15.45 uur Napraten met koffie & thee 

 

Meer informatie 

Wilt u meer informatie over de conferentie Zorg in het Noorden? Neem dan contact op met Anke Hoekstra, 

beleidsmedewerker van Venturaplus via a.hoekstra@venturaplus.nl 

 

Georganiseerd door: 
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