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VEEL INITIATIEVEN, MOMENTUM VERGROTEN

In de zorg bestaan al tal van good practices op het gebied van maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen. Denk aan:

Het document Zorg(en) voor Morgen geeft een overzicht van  aansprekende 
voorbeelden in de praktijk die in het figuur genoemd worden en is te down-
loaden van de websites van ZonMw en NIGZ. In de zorgwereld is duidelijk 
geworden dat dit het moment is om de krachten rondom MVO in de zorg 
te bundelen en te versterken. Instellingen en organisaties hebben zich gemeld 
om aan de slag te gaan met een integraal MVO beleid.

DE ZORGSECTOR VOOR NIEUWE UITDAGINGEN

De zorg staat voor grote uitdagingen op het gebied van kwaliteit en de lange 

termijn houdbaarheid van de zorg in het licht van technologische, maatschap-

pelijke en economische ontwikkelingen. De kwaliteit van leven van de patiënt en 

zijn zorgomgeving zullen centraal moeten staan in de oplossingen, met inbegrip 

van de werkrelaties tussen zorgprofessionals, maar ook lagere kosten en een 

neutrale ecologische voetafdruk.

Bij het vinden van oplossingen voor deze complexe uitdagingen kan maatschap-

pelijk verantwoord ondernemen (MVO) nieuw denken over “people, planet en 

prosperity” aanreiken en daarmee bijdragen aan integrale duurzame oplossingen.

Milieu

Mensen Bedrijfsvoering

Stimulerende
zorg- werk-
omgeving

Groene
efficiëntie

Menselijke
maat

Duurzaam

Duurzaam personeelsbeleid: inzetbaarheid 
vergroten, meer tevredenheid

Duurzaam patiëntenbeleid: zelfmanagement, 
familieparticipatie, gezond leven programma

Minder energieverbruik, efficiënte mobiliteit,
Duurzaam inkopen,  beheersen afvalstromen

Lagere kosten door: minder zorgdagen, hergebruik 
hulpmiddelen, meer efficiënte  inzet van 
personeel, etc.
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DE MASTERCLASS: INNOVATIEF LEREN

De masterclass is een tweedaagse bijeenkomst met een afwisselend program-
ma. Dat programma bestaat uit kennisoverdracht, uitwisselen van ervaringen, 
videofragmenten, reflecties en samen aan de slag om nieuwe mogelijkheden 
(prototypes) te ontwikkelen. Externe sprekers laten je kennismaken met de 
nieuwste inzichten. We werken daarbij met methodes waarbij je veel leert, 
veel ervaart en er ook daadwerkelijk samen iets gemaakt wordt, waarvan je 
in je werk profijt kunt hebben. Je leert dus niet alleen de nieuwste inzichten 
maar versterkt ook je rol als “change agent” of veranderaar in je eigen 
organisatie.

VOOR WIE IS DE MASTERCLASS?

De masterclass is een actief leerevent op het gebied van MVO in de zorg 
voor:
• Projectleiders met een bestaand of toekomstig MVO-project in de zorg;
• Managers uit de zorg die MVO in hun portefeuille hebben;
• Toeleveranciers van zorginstellingen die werken aan MVO.

WAT LEVERT DE MASTERCLASS JE OP?

Na afloop van de masterclass:
• Heb je kennis van de nieuwste visies op MVO in de zorg;
• Heb je geleerd van de best practices van andere zorginstellingen;
• Ben je je bewust van je motivatie en ambitie om MVO-veranderingen door  
 te voeren in je eigen instelling;
• Heb je beter zicht op je eigen effectiviteit als veranderaar;
• Ben je onderdeel van de nieuwe “Learning Community MVO in de zorg”;
• Heb je een aantal acties gepland voor versterking van MVO-projecten in je  
 eigen werksituatie.

WAT BRENGT DEZE MASTERCLASS JE:  VERKENNEN, 

VERBINDEN, CO-CREËREN

Het gezondheidsinstituut NIGZ en Create2connect organiseren, samen met 
MVO Nederland, Milieuplatform in de Zorg en andere partners, deze master-
class.
Het doel van deze masterclass in om jou als zorgprofessional die te maken 
heeft met MVO werkelijk een stap verder te brengen in jouw organisatie. Dat 
doen we door:

Verkennen
o Presentatie van de nieuwste inzichten uit wetenschap en kennis manage-
 ment
o Nieuwe inspiratie aan de hand van aansprekende voorbeelden uit de zorg:  
 hoe kun je daadwerkelijk duurzaam personeelsbeleid voeren, hoe kunnen
  je samenwerking tussen leveranciers en afnemers verduurzamen, hoe kun  
 je patiënttevredenheid een bijdrage laten leveren aan motivatie voor je   
 medewerkers?

Verbinden
o Leer je collega-professionals kennen en versterk je eigen drive en ambitie
o Leer de initiatieven van het Netwerk Duurzame Zorg kennen
o Leer van elkaars best practices

Co-creëren
o Hoe organiseer je mvo in de zorg in jouw organisatie effectief?
o Het bouwen van een “learning community”: blijvend van elkaar leren.   
 Inzetten van internet en e-learning om elkaar te blijven inspireren.
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SPREKERS EN GESPREKSPARTNERS
De volgende experts leveren een bijdrage aan de masterclass:

Helene van der Vloed is manager van het nieuwe MVO Netwerk Zorg bij 
MVO Nederland, de kennis- en netwerkorganisatie op het gebied van maat-
schappelijk verantwoord ondernemen. De zorgorganisaties en bedrijven
in het MVO Netwerk Zorg onderschrijven de visie dat maatschappelijk 
verantwoord ondernemen urgent is voor een toekomstbestendige zorg en 
de sector nieuw elan kan geven. Zij brengen MVO-activeiten tot stand door 
samen MVO-kennis te ontwikkelen en ervaringen te delen. 
Glenn van der Burg, Senior Programmamanager People bij MVO Nederland: 
“Het gaat om wat mensen kunnen worden, niet om wat ze zijn geweest”. 
Vanuit dat motto werkt Glenn van der Burg als aan de stimulering van 
mensgericht ondernemen. Zelf was hij 11 jaar ondernemer en weet hij veel 
van leiderschap, diversiteit en arbeidsparticipatie. Ook richtte hij een detache-
ringbureau op voor mensen met een handicap genaamd ‘Onbegrensd Talent’ 
en droeg hij bij aan de ontwikkeling van nieuw beleid voor het Ministerie van 
SZW rondom arbeidsgehandicapten. 
Maarten Jan Stam, directeur van  InHealth, een adviesbureau dat zich 
beweegt op het snijvlak van arbeid, gezondheid en organisatieontwikkeling. 
InHealth ondersteunt bij projecten en veranderingsprocessen op het gebied 
van bedrijfsgezondheid en Human Resource Management en werkt met het 
Gezondkompas dat helpt bij de transformatie van goed naar gezond werkge-
verschap. 
René Heunen, adviseur bij Squarewise, een strategisch adviesbureau met een 
focus op innovatie en duurzaamheid, met veel ervaring in de gezondheids-
zorg op het gebied van samenwerking tussen ketenpartners, leveranciers en 
gebruikers, en verduurzaming van die samenwerking over de grenzen van de 
sectoren heen.
Adriaan van Engelen, directeur van het Milieuplatform Zorgsector, de 
vereniging van intramurale zorginstellingen voor duurzaam ondernemen in de 
zorg. MPZ werkt aan milieukennis en kennisontwikkeling voor een duurzame 
bedrijfsvoering, onder andere door middel van de milieuthermometer.

DE ORGANISATOREN EN FACILITATORS

De masterclass is een initiatief van NIGZ en Create2connect, ondersteund door 
MVO Nederland. Zij leveren ook de organisatie en facilitators voor de masterclass:

 
Wibo Koole is directeur van Create2connect en heeft heel veel ervaring 
met complexe veranderingsprocessen en leiderschapsontwikkeling. Recente 
projecten zijn een onderzoek naar de duurzaamheidsdialoog in de financi-
ele sector, het ontwikkelen van een strategie voor duurzame innovatie in 
de agro-sector, een internationale conferentie over klimaat en duurzame 
ontwikkeling en leiderschapstrainingen voor “duurzame veranderaars” bij 
de overheid. Zijn kracht ligt in het verbinden van de buitenwereld met veel 
stakeholders met de binnenwereld van vernieuwende organisaties in de vorm 
van effectieve transitieprocessen. Zijn passie is om teams vanuit hun visie aan 
duurzame veranderingen te laten werken en hen daarbij te ondersteunen in 
hun leiderschapsontwikkeling. 
Jeroen van Lawick is zelfstandig programmamaker en procesbegeleider. In 
2010 richtte hij ‘Zijn Werkt!, Vernieuwing vanuit Essentie’ op (www.zijnwerkt.
nl)  Hij begeleidt teams bij duurzame innovatie, in bezinning- en inspiratietra-
jecten en bij samenwerken. Jeroen heeft een brede internationale werkerva-
ring in innovatie, onderzoek (Unilever) en business development. Eind 2011 
organiseerde hij het programma MVO 2.0, waarin MVO-leiders inzichten 
en ideeën ontwikkelden om een volgende slag te maken in het maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen. Mensen helpen tot inzicht te komen en hen 
aanmoedigen in de eerste volgende stappen, beschouwt hij als zijn vak en 
bijdrage.
Jaap Koot is directeur van het gezondheidsinstituut NIGZ en verdiept zich in 
de verbindingen tussen welzijn, gezondheid en omgeving. Hij heeft vele jaren 
ervaring met management en veranderingsprocessen in de gezondheidszorg. 
Hij is mede-initiatiefnemer van het netwerk MVO in de zorg en was nauw 
betrokken bij de studie Zorg(en) voor Morgen (te downloaden van de NIGZ 
website) en het manifest Voor een Gezonde Toekomst van de Gezondheids-
zorg.
Jan Jansen is manager bij het gezondheidsinstituut NIGZ en heeft vele 
jaren ervaring met gezondheidsthema’s, onder andere rond gezondheid op 
de werkplek. Hij heeft kennis van systematische aanpak van veranderings-
processen in bedrijven en organisaties.  Daarnaast heeft hij veel kennis van 
gezondheid bij kwetsbare groepen, en mogelijkheden om hun gezondheid te 
versterken. Als trainer en coach heeft hij ruime ervaring bij het begeleiden 
van veranderingsprocessen.



KOSTEN EN AANMELDEN

De tweedaagse masterclass vindt plaats op 15 en 16 mei 2012 in confe-
rentiecentrum het Ampt van Nijkerk te Nijkerk. De kosten voor deelname 
bedragen €695 exclusief BTW. In de deelnameprijs zijn alle maaltijden en 
een overnachting inbegrepen. Partners van het MVO Netwerk voor de Zorg 
ontvangen 10% korting.

Aanmelden voor de Masterclass kan via de website van het NIGZ 
www.nigz.nl/cursussen 
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3440 AM Woerden
tel.: (0348) 43 76 00
fax: (0348) 43 76 66
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