
Congres dinsdag 25 september 2018   

 

 

 

Gezondheidszorg  maatschappel i jk  w erk  in  2030  
_________________________________________________________________________________ 

 

De functiegroep Gezondheids Zorg Maatschappelijk Werk (GZMW) organiseert in samenwerking met 

de BPSW het congres voor maatschappelijk werkers in de gezondheidszorg zoals ziekenhuis, 

verpleeghuis, revalidatie etc.  

 

Ben jij ook geïnteresseerd in de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en wat deze voor het 

maatschappelijk werk betekenen? 

 

Dan mag je dit congres niet missen!  

 

Tijdens het congres van het Gezondheidszorg Maatschappelijk Werk komen diverse ontwikkelingen 

aan bod, zoals positieve gezondheidszorg en de aandacht die daarmee ontstaat voor participatie. Ook 

wetenschappelijk onderzoek is van toenemend belang en dan vooral het toepassen hiervan in de 

praktijk. En er ontstaan nieuwe beroepen met raakvlakken op de traditionele terreinen van ons werk, 

zoals ervaringsdeskundigen en mantelzorgconsulenten. Daarnaast staat de wereld van de ICT niet stil 

en vraagt dit innovatie van de gezondheidszorg maatschappelijk werkers.   

 

Hoe ga jij om met deze maatschappelijke ontwikkelingen die het vak van gezondheidszorg 

maatschappelijk werk direct en indirect raken?   

 

Wanneer je een overzicht wilt van de belangrijkste ontwikkelingen en geïnformeerd en geïnspireerd 

wilt worden voor jouw werk en de bijdrage die jij kan leveren aan een krachtig Gezondheidszorg 

Maatschappelijk Werk (GZMW) dan ontmoeten wij jou graag tijdens dit congres. Dit congres wordt 

georganiseerd door de functiegroep gezondheidszorg maatschappelijk werk van de BPSW. 

 

 

 

Praktisch 

Datum:  dinsdag 25 september 2018 

Tijd:  9.30 tot 16.30 uur – Inloop en inschrijving vanaf 9.00 uur 

Locatie:  Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht 

Kosten:  BPSW-leden: € 125,-; niet-leden € 175,- 

Accreditatie: in aanvraag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma 

Ochtend 

9:00 uur Inloop en inschrijving 

9.30 uur  Welkom door Jolanda Winters 

Inleiding door Gea Kosters, Voorzitter Functiegroep Gezondheidszorg 

Maatschappelijk Werk 

Spreker 1: Katja van Vliet, programmamaker Vitale Delta bij Kenniscentrum 

Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam: Interprofessioneel samenwerken en opleiden 

10:30 uur  Ronde 1: workshop inclusief koffie/thee 

 

12:30 uur  Lunchpauze 

 

Middag 

13:30 uur Spreker 2: Lisbeth Verharen, lector (HAN): Versterken van Sociale Kwaliteit 

14:00 uur  Ronde 2: workshop inclusief koffie/thee 

16:00 uur  Afronding 

16:15 uur Einde en netwerkborrel 

 

Katja van Vliet 

 

Katja van Vliet: Samen werken en opleiden op het snijvlak van de gezondheidszorg en het sociaal 

domein 

 

De Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen heeft eind 2016 het advies 

uitgebracht ‘Anders kijken, anders leren, anders doen. Grens overstijgend leren en 

opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk’ (link). Het advies stelt het 

functioneren, de veerkracht en eigen regie van mensen - burgers, cliënten, patiënten 

in hun fysieke en sociale omgeving - centraal. Wat willen en kunnen cliënten (en hun 

naasten) zelf en wat is daarvoor nodig aan professionele zorg en hulp? Dat lijkt 

vanzelfsprekend, maar dat is het in de praktijk vaak niet. In haar lezing gaat Katja van 

Vliet in op het samenspel tussen cliënten, hun omgeving en professionals en tussen professionals 

onderling en op de toegevoegde waarde van maatschappelijk werkers aan dit samenspel en hoe die 

vorm kan krijgen in interprofessioneel samenwerken en opleiden. 

 

Katja van Vliet is programmamanager Vitale Delta (link) bij Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool 

Rotterdam. Vitale Delta is een onderzoeksprogramma van de vier hogescholen en partners in de 

Deltaregio Zuid-Holland (Leiden, Den Haag, Delft en Rotterdam). Daarnaast leidt zij het werkpakket 

Zelf Vitaal van het programma. Hiervoor was zij secretaris van de Commissie Innovatie Zorgberoepen 

& Opleidingen en programmamanager bij Zorginstituut Nederland voor de ontwikkeling van de 

adviezen van de commissie. Zij is gepromoveerd psycholoog en als programmamanager, 

onderzoeker en adviseur vooral werkzaam op de snijvlakken van de gezondheidszorg en het sociaal 

domein.   

 

 

Lisbeth Verharen 

 

Lisbeth Verharen: Sociale Kwaliteit in de Gezondheidszorg 

De gezondheidszorg krijgt meer oog voor heel de mens. Zorg en welzijn komen dichter 

bij elkaar. Van mensen wordt verwacht dat zij meer zorg hebben voor elkaar. 

Technologische ontwikkelingen bieden mensen nieuwe mogelijkheden om meer regie 

te nemen op de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in hun leven. In deze lezing 

schetst Lisbeth Verharen hoe de theorie van Sociale Kwaliteit maatschappelijk werkers 

in de gezondheidszorg een kapstok kan bieden voor het expliciteren van hun 

toegevoegde waarde in het licht van deze ontwikkelingen.   

 

 

http://www.opleidenvoor2030.nl/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/lectoren/zorginnovatie/medewerkers/vliet-katja-van/


 

Lisbeth Verharen is lector Versterken van Sociale Kwaliteit aan de Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen (HAN). Ook is zij programmamanager Health bij de HAN. Zij studeerde maatschappelijk 

werk en algemene sociale wetenschappen en werkte als maatschappelijk werker, docent en 

onderzoeker. Zij promoveerde op een onderzoek naar psychosociale hulpverlening voor naasten van 

traumapatiënten. Lisbeth Verharen is lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van de BPSW en 

voorzitter van de redactieadviesraad van het Vakblad voor Sociaal Werk. In haar werk richt zij zich op 

de samenwerking tussen zorg en welzijn en tussen informele en formele partijen in het vergroten van 

de mogelijkheden tot participatie van mensen in kwetsbare omstandigheden.  

 

Workshops 

 

1. Workshop Techniek en ICT - Bert Mulder 
In de toekomst zal techniek een steeds belangrijker rol vervullen in het sociaal werk. Er zal meer 

gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld e-health en de rol van sociale media. Wat betekent dit voor 

de toekomstige sociaal werker in de gezondheidszorg? Op welke manieren pas je al iets toe of denk 

je zelf ICT in te kunnen zetten in het belang van je cliënt? Ervaar je belemmeringen en wat heb je 

nodig om die te doorbreken en een ervaren e-health sociaal werker te worden? 

 

Bert Mulder is lector Informatie, Technologie en Samenleving aan De Haagse 

Hogeschool. Met een achtergrond in de psychologie en futurologie was Bert 

Mulder achtereenvolgens hoofd ICT van omroeporganisatie Veronica, zelfstandig 

adviseur, informatieadviseur van de Tweede Kamer en oprichter van de Informatie 

Werkplaats, een denktank op het gebied van maatschappelijke 

internettoepassingen. Hij is bestuurslid van de Stichting Rechtszekerheid Digitaal, 

verschillende culturele instellingen en lid van het Europees Cultureel Parlement. 

 

2. Workshop Positieve Gezondheid - Malou Timmers 

Positieve Gezondheid is een brede benadering van gezondheid, waarin 6 dimensies van gezondheid 

centraal staan. Deze brede benadering draagt bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, 

emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan en om zo veel mogelijk eigen regie te 

voeren. Na een introductie op het concept, gaan de deelnemers van de 

workshop aan de slag met hun eigen Positieve Gezondheid en wordt op een 

interactieve manier stil gestaan bij wat Positieve Gezondheid binnen de eigen 

werkplek kan betekenen. Kijk op www.iph.nl of www.mijnpositievegezondheid.nl  

 

Malou Timmers is werkzaam bij het Instituut for Positive Health en richt zich als 

Gezondheidswetenschapper binnen het instituut op onderzoek en de 

doorontwikkeling van het concept.  

 

3.  Workshop Samenwerken met nieuwe beroepen - Eline Vollbracht   
Een ervaringsdeskundige is een nieuw beroep. Zijn dit vragen die je bezighouden: 

‘Gaan ervaringsdeskundigen mijn werk overnemen?’ ‘Wat gaan ze nu precies bespreken, ik heb er 

geen zicht op’. ‘Ik kan zelf ook heel goed uitleggen waar mensen doorheen gaan’. ‘Wat komt er 

allemaal bij kijken om met ervaringsdeskundigen te gaan werken?’  

Kom dan naar deze workshop, je wordt geïnspireerd en tot nadenken aangezet over het inzetten van 

ervaringsdeskundigen in de werkpraktijk. 

 

Eveline Vollbracht is maatschappelijk werker in revalidatiecentrum Reade. Tijdens 

haar studie master Social Work heeft zij onderzoek gedaan naar de meerwaarde 

van ervaringsdeskundigen in de revalidatie. Zij is betrokken bij diverse projecten 

rondom ervaringsdeskundigheid en zij geeft scholing aan ervaringsdeskundigen 

die werkzaam zijn in de revalidatie/ gezondheidszorg.  

 

 

 

 

http://www.iph.nl/
http://www.mijnpositievegezondheid.nl/


 

4. Workshop Het belang van onderzoek – Jolanda van Omme – van Laarhoven 
De meeste mensen krijgen de rillingen als het gaat over onderzoek doen of 

termen als ‘evidence based’ en ‘best practice’. 

In deze workshop krijg je uitleg wat deze termen echt betekenen en laat ik 

zien dat onderzoek doen niet stoffig en saai is. Door middel van praktische 

tips laat ik zien dat het (wetenschappelijk) onderzoek op een simpele manier 

toe te passen is in het dagelijks werk als maatschappelijk werker en het geen 

ver van je bed show hoeft te zijn. Je gaat naar huis met frisse energie en 

nieuwe ideeën!   

 

Jolanda van Omme is maatschappelijk werker, heeft de opleiding Master Social Work afgerond en 

verricht promotieonderzoek binnen de ouderenpoli van Kempenhaeghe naar o.a. psychosociale 

gevolgen/ impact van epilepsie bij ouderen, met als doel het optimaliseren van de zorg aan ouderen 

met epilepsie en vergroten van kwaliteit van leven.  

 

5. Workshop Samenwerken in de lijn - Daphne Govers en Germaine van Trijffel  
Integraal samenwerken binnen de lijn, hoe pak je dat aan? Een goed voorbeeld hiervan is 

casemanagement dementie. Twee collega’s vertellen en geven do’s en don’ts over het fungeren als 

spil binnen de geboden zorg en ondersteuning ten behoeve van een cliënt. Maar ook hoe er kennis en 

samenwerking met divers externe partners en gemeente ontstaat en hoe je zorg en welzijn verbindt. 

 

Daphne Govers (L) en Germaine van Trijffel zijn beiden werkzaam bij 

Stichting Humanitas als casemanagers dementie. Zij ondersteunen 

cliënten waarbij sprake is van een niet pluis gevoel en/ of 

vergeetachtigheid en fungeren als vast aanspreekpunt voor cliënt en 

mantelzorger. www.stichtinghumanitas.nl 

 

 

 

6. Workshop Outcomegericht werken, Sonja Liefhebber en Annette van den Bosch 

Het belang van laten zien wat je doet. Uitkomst meten, cliënttevredenheid, toegevoegde waarde 

kunnen aantonen.  

Outcomegericht werken staat nog in de kinderschoenen maar we zien wel een duidelijke trend. We 

zien steeds vaker dat organisaties als gemeenten gaan sturen op outcome.  Waarom? Omdat men 

steeds beter wil weten wat nu eigenlijk het (maatschappelijke) effect is van onze inzet. En laten we nu 

eerlijk zijn: in plaats van het te hebben over wat we doen, is het veel interessanter om te kijken wat 

ons handelen nu daadwerkelijk heeft opgeleverd.  In deze workshop plaatsen we outcomegericht 

werken in een bredere maatschappelijke context van anders kijken naar kwaliteit middels de 

kwaliteitscyclus. We besteden aandacht aan wat ervoor nodig is om outcomegericht te werken. 

Elementen als gezamenlijk doelen stellen, meten van resultaten en leren en verbeteren komen aan 

bod. Tot slot gaan we samen kijken wat jullie zelf kunnen doen om meer outcomegericht te werken.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonja Liefhebber (L) en Annette van den Bosch werken beiden bij Movisie. Annette van den Bosch is 

vooral werkzaam rondom het thema outcome en effectiviteit en bij Sonja Liefhebber ligt de focus op 

outcome en professionalisering.  Beiden zijn enthousiast over outcomegericht werken en begeleiden 

gemeenten hierbij.  

  

 

  

http://www.stichtinghumanitas.nl/
https://www.movisie.nl/over-movisie/medewerkers/annette-den-bosch

